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 هب ايحأ صتتخاو#تامصلاو ءامسالاب درفنا ىذلا هلل دجلا

 لزننو» نييأا نار قلاب ءادتقالاب رماو ه تانيبلا تاي آلا رسب
 مالسلاو ةالصلاو ه نينءؤملل ةمحرو ء انش وهام نارَملا نم
 انديهايف”رلارابخ الا حيحص فرم آلا هىمظملا ةطساولا ىلع

 نينمؤمموقرودصفشيو رسإ بطاخحلا «نيم الان ومأملا دمج

 دالو”الاو عايتالاوهبادماوهدابملا عقتف ناصلخلاهل !ىلعو

 ينا رعشلا باهواادع © ىرابلاوذع ىجرما]وقيف © دعب اما

 ةممال اهرارساراونا دئاوذو 5 همفان دئاوف ىلع تمقودق «

 اهرس رابع حافو » رابنلا ةعبار َْق سمشلات ابعادتقا حال 9

 ا,ةمهلنو « نيحصأت اشم نمىلع تدام» راهز الاتاحننك

 ه لاحلا هب رج يهتقا امتبرجو « نيتم مزعو ملس بلقب



 (عرل

 يف ٠ الضفلا ضعب ينلأسف «لام الا تارمت هلل للضفب ججتناف

 نع هياع كثماطا ام أويلع مضأ ناو ه فئاحصلا يف اهنابثا

 هلكفم نم الو « لاجلا اذهىها نم نك !مل ناو ف'اطللا

 تعمسف»هوخالا و ءافو ل ثاسلات يج افهتءلاوح الادراوم

 هدوصقماوهايةتءرشو«هوق ٌمدزيو ىلع ولتيقيفوتلا قاسم
 ايجار« ةعاخو ابأب نب رمثع ىلع امل ابت رم © دوبمملا كلا نوعب

 ام اللا ةبق عتصأ ذل نا تمزئلاو» ةعاجلااو اديلاو بع ها نء

 ىةكلا نم هك وا © نيفراملاو ٠ اهلل نعهتيتاث واهتب رج

 هباتككلاكلذ ركذاو ه نيلصإاولا هعالل نفلا اذه ىفةربثمملا

 » هبل'ةدئافلل بسنت نم ركذ عم بايترالا دفع هيلا مجريلا

 صاوملااو دالوفلا نم اطقتام هيلع لهتلاو دامعالا نوكيل

 هقاروالاو_تكلااهب تندثامابنجتمع قارو بذعو لبس أح

 فووللا ةثاغاو ه ن وخالل حمشلاالا كلذ نم دصتلا سيلو
 *محرلا ززملانماوجرا ,نامزلا اذه اصوصخ بوركلاو

 هبو ركلا فشيك هتيمسو مقسم قب راطملا و قل ىلا ىدهم نإ

 8 بولاطلاو دمقلا ع ولو



(0 

 ابلضف ف لوالا لصفلال وم فةثالث هيفو ةلمسدلايف لوالا بابلا

 نمهيلع تامتشا امذ تلاثلا لصعفأا اهبصاوخىف ىناثلا لصفلا

 ةحافلا لضف يف(ىناثلا ب ابلا)تالاممتسالاوتاوعدلاوةيعدالا

 ىسركلا ةيا لضفف ( ثلاثلا بايلا ): اهءذانمو اهصاوخو

 صاروخ ضع رثذ ق «( مبارلا بابلا)# اممقانمو أيصاوخو
 تاباجتسملا تاوعدلاو صا ومللاو مفاذللا نم !هلامو س١ ةروس

 ةروسو ةعؤاولا ةروس ص وح ركذ يف 8( سماخلا بايلا 5

 روس ضعنو ليفلاو ردعلا ةروسو حارشنأالا ةرو-و كللل

 صاوخ ركذىف 4 سداسلا بابلا# اباضفي صولات درو
 قلعتيام ءىشركذ ىف# عباسلا بابلاإل ةموصخم تابا ضعي

 لصفلا لوصف ةثالث هيفو فيطل ىلامت هء.سا صاوخو رس

 نم هب ليق امف ىلاتلا لصفلا رارسألا نم هب زاتما امف لو "الا

 تاوعدلاو ةيعدالا ىف نااثأا لصفلا تالامتسالاو صاوملا
 باميلا )» فيركلا مسالا اذه ص وهذ ىف تدرو تااكحو

 ىلاعت هثامما ل رم ءامدأ ضعيل صاوخ ركذ ىف« نماثلا

 بابلا)« ليكولا مت وهلا ادي >ح صاوخ يف 4 مستقل بابلا)



 (ء)

 بايلازو ةراتخلا تاوءدلاو ما سقالا نم ءيثرك ذى *( رشاملا

 نيدل ءافوو رمفلا مفدو قزرلا بلل عفش ايف *( رشع ىداحلا

 لصفلا لوصف ةنالث هيفو ءاعدلا يف « ( رثع ىناثلا ايلا )*

 نع ةدراولاةيعدالا ف ىناثلا لصفلا هنا ا وية يف لوالا

 ءاملعلاو ءايلوالا نعو هباحصأو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 حاهصلا ىف ةدراولا ةيعدالا ليس ثلاثلا لصفلا مهعبت نمو
 فسصتلا ةليلوءاروشاعءاعدواهرخ اوةئسلالواءاعدو ءاسلاو

 تلاثاا ايلا ) كلذ ريغو رفص رش رخا ءاعدو نابعش نم

 جاوزرلا نء ةقومملاو ,' نلا نع طوب رألو رحسلا لح يف (رشع)

 قامت: دما وذو قرالانايب وقب الا درو ةدالولا نعةرسمتلاو

 عيارلا ب اباا راه ريغوزابعثلاو ب رقعلاو ةيخاك مومسلا تاوذب

 بوركلا ف شك ودعئا و اءاضقب قاءةثدئاوف رك ذ ىف( رشع

 رك ذىف(رشثع سماحلا بابلا) ةماظلاررفو ءادعالا لعرصتلاو

 دئاوذو نينا طاةاوةءناتلاوةشركلاب قاعتت بجحودئاوف

 مم قلعت. ام يجو ةرظفااو نيملاو لانطالا ءاكبو ليزغلل

 مباسا!باباإ) با+اوس.بتلاو ةبحلا يف ( رشع سدا#لابابلآ)



0) 
 سيلتو قارحالاو قاطنتسالاو نجسلاو غرشلا ىف ( شع

 مفتيامف(رسثع نمآثلا بابلا) ةحيدملا كداتأاو نايلطلاو فكلا

 براضال مفتي امف لوالا لصقلا تالصف هيفو ضارمالا

 نء اهريغو حلوقلاو ىخلاو دءرلاو ةقيفشلاو عادصلاو

 ىلاثلا ىلصفلا ةباتكلاو ةعزملاو ايقرال جاتخت ىلا صارمالا

 ينمتسي اله يبطدثاوفوءا ودوجالعىلا جاتحي ىتلا ضارمالا يف

 دا وفىف(رمثع هساتلابادلا) اه ريغو ضاومالا عيب مةئاهنع
 تامالعو لمحال وهترارحو جرفلا قي.ضتاورثذلا ميظعتلو هاملل

 تايكدلا يف( نو رشثعلا بابلا) ءا.أاو لاجرلا ىلع اهم لدتسا

 ليحو تاج راتلاو دقرماو نيفافتلاو نخدلاو تانامتسلاو
 موبطلا ةلاؤاو لامعالا نم ريغو ربا لمصيف ةمئحلا نيلاتبمل

 يغتس الدئا وفو صا وخر ذ:قاروالاو بامثلا نمزاهدالاو

 نوعب دوصقلا ع رشا |:| اهو ىمات هللا ءاش نا أهارتس 5 اهنع

 بيناهيلأو تاكوتهياع ليكولا نو ىحوهو بيلا بيرقلا



(0 

 ةبيع لكلا طوورش

 نايلاثلا فو رحال سدط ربغنم بتكن لرالارشع ةدسخ ىه
 سءاخلا ارهطتمبتاك-!!ن وكي ' ع؛ارلا لك ريغن مثل كلا طن ريغ

 نأ عب اسالرسهملا 5 بتكياللا 0 ةلءةلا ل.ةّمسم نوكيا

 عطقنال .٠ لا مسا. ل سءشلاب ف دنت الثا ن هاثلا با رن فشنتال

 نارك ع ىداطا كلاهحو ب'اكلا دصتالا رعفاعلا ث دج اذ راهم

 رشعتلاثأأ اوت هلبوتك اد قةءفا رش ءىلاثلا ارهاط مكان وكب

 لام فرح لك .ظفاتي تلارمثعمإ ارث. ةبانكلا دعب أر قتال نأ
 ميسم لامصاف الاص بئاكلا نو نارشءسءاهلا ةباتكلا

 اولات اذك كام لطيف اطرش اهن» لحننأ 1 طورشلا هلله

 باتكلا اذه ىف ىف "يسن الاو ه.اع صئام ريغ ىف اذ_ه لماو

 مدع نا ربي يذلاو ةلوكشهو ةطوقنم بتكت دئوفلا ضعبنا

 هيشتلا نا حالصلا لها ته.شتيلا ريغ اةالعم ط رشب سيا لقنلا

 نرحب دج



 (ه)

 أاباضف ىف لوالا لصفلا لوصف ةثالث هيفو ةلمسبلا

 هيف ادب اللاب ى رمالك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوو لآق

 هكربلا عوط ةميا ءاملعلا لاق مذجاوبف معتم ولا نمح لا هللا مسي

 اهدودف مم>رأ نحر هللا مسي بتنك نسوا هللا ص لاقو

 لوزابابساباتك يف يدحاولا ركذو هلرغغ يملا.:هل امظعت

 لؤ ام لوا لاق هنا امبنعهلل ىّصر سابع ناىلا لصتم دتس

 ذمدسا د.اءلاق ملح وهيلع تلا لص ىذلا ىلع ءالسلا هيلع ليريجح

 نبا نعو ميحرلا نيحرلا هللا مسي لقو مجرلا ناطيشلا نم هل
 ريخ لوب !موهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسلاق اضيا سابع

 هودد>نيرددلا قاخايلك نو ءاءلاضرالا ىلع ىثمن هريخو سأفلا

 لق ىبصلل لاقاذا ىلمآاناف م 0 وحتن م ةزخ اعلاآلو مولا

 يذلا ولو دلل ىلا ءتوهتاح 08 و9 محرلا ن .جرلامللا م

 ىأرف ريب رءمالسلا هيلع ىسيعنا ىو روراتلا نمةءارب ملعمللو

 مهعمو مار هتجاح نم فرصنا املف هيحاص نوذمي ةكمتاللل

 ىحوأف لاق كلذ نم مالسلا هيلع ىسيع بجعتف رون نم قابطا



0) 

 هنقلف تكلا ىلا هما هتماسفادلو كرتدقوايصاعزاكهناهيلا هللا

 يمحسارك دوم دلوودب ذعا نا تهيحتساف ميحرلا نمر لاما ملل

 ها مب تلزا امل لاقدنا هنع هللا يضر هللا دب ءن رباج نعو

 ثفكسو قرشلا ىلا برغلا نه مها بره محرلا نمحرلا
 نيطايشلاتجرواهناذإي مئاهبلا تتعذاو رحبلاجاهو حايرالا
 ءى ىلع يمسا ىحس ال هزمب لجوزع هللا مسقاو ءامسلا نم

 ندلاخ نعو ىفشالا عجو ىلع يحس سا يمسياالو هيف كروب الأ

 محل نصح ىف رافكلا نم اموق ر هاح هنأ هنع هلل يضر ديلولا

 لاقف لسنل ةيانرأف قح مالسالا نيد نا عزت كنا اولاتف
 هللا مب لاقو هذخاف هنم سألكب ه ون أف لئاقلا مسلا ىلا اولمحا

 قح نيداذه اولاقف اما - ماقو هرشإ لف هب 0

 نأ نعو لجو زع هللا ما ربب هيدي ىلع !واساف كشالب

 ردو هيلع لسا كونير لاو لاق هنا | كنعما نقو سايع

 ىلملا هللاب الا ةوقالو لوحالو مييح ولأ نع رل اهلا عسب لاق نم

 مغلاو مهلا اهوا ءالبلا ن رم أنأب ضعيس هذع هللا فرص ,ميظعلا

 نال ةينابزلا , نم نمأ هبلق نم اصلاخ اهأرق نمو ممللاو



 ا ل

 رثع ةءسل ميحرلا ن نمح اهلا مب فورحو ردع ةعسن ةم'انزلأ

 يملاعت هللا لضم نم ةينايؤلا نء ادحاو دريامتم( (١)فرحلكو

 لاق ٠ نملاقونا لسو هيلعهّللا لص هللا لوسر نعىورو همركو

 00 مجحرلا نمح رلاهللا مسي هيب هلوخددنع

 هللا مسأ ركذي مو لحد اذاو ءاشعالو ا تيبمال هناوعال

 اذاف تيبلا مك ردا هتاوعال ناطيشلا لاق هلوخد دنع ىلاعت

 ناىورو ءاشعلاو تيبلا مك ردا لاق هءامط دنع هللا رك ذي

 ىضرباطملا نب رمني:.ؤملاريماىلا بتك مورلا كلم رصيق

 دهناف ءاودلا ند * يأ لل هناق قدم الافاده لذا هتمدقأا

 آهعفر اذاو هبام ن 5 هسأر ىلع اممضو اذا ناكف ةوسنلق هيلا

 بوتكأويف اناقة ةو-ناقلاشقفوكلذ نم ب جعتف مجولا داع
 نبدلا اذهمركاام لاقف كنذ ىوسال ميحرلا نمحرلا هللا 7

 همالسا نسحو مل_أف همم ا يلاءتهللا قافش هزعاو

 نمحر لاهللا مسي نا مظملا ردلا ىف داز درب ايم فرح لكو هوذا ١

 بون ذوراونلاوليللابونذعاو. !ةءبرابونذلاو تاملك عيرا ميحرا

 هل هللا رفغ ءامسو صالخاو ناعا ىلع اهات نمق رمجلا بونذو رسلا

 ما بونذلا نم ةءرالا عاونالا



 )1١و(

 قىاثلا لصفلا
 ةلء سيلا صاوخ يق العم

 ماعقفاو ي لا هعاصأ هنأ ىزالا ميهاربا هيقفلا نع ىور

 ا ااصلاهيمفلاءاتافج ورخلا نغاما كش

 طرشب ةعزم كلا تك | نأ بحنأ هللاةف هرو ري بيدعىذ

 انتر دعوا اسهل يدكف ممن لاقفاهيف رظاتالزا

 ّّ ساةقرولا هذهىف تاقف روفأل ىلا هنعثمطقا )١( هيلعار هلع

 المح راانمحرلا هل معسل أ كا تدجحو) ارةستفف ميظع

 اهتيح قىل تداعدن ىه اذاف كش كلذ نميناخادف أم ريغ

 ةقرول تحتق كلمل لاقفار« وعرة وك وهتتللا لا تعسف

 معن تاةفارحتم الن اط رشب اهريغ كل بيتك الاةفمع' تاقف

 تسءفئراف هديب ىءار ىلع ا,تاعواطي خامه لميو ةقرو ىل ستكف

 الواهتدجو ىذلا تدج وفا متحتف ؛ - امايأ تش شاف امتفولى للا ىف

 هملأ ترهذق ىلا ىلا تداع ىتد متالف 0 ا ىناذادق

 تاق اهيفام ترلظن واب ةحتف كاتلفا لا ةفامعوجر هل توكشو

 خلا ىحخلا هنء تلعن ' ه.اءابلقع اءافهلوق ( 1)



 (1؟)

 يسأر ىلع اهتقلعامءاف يسأر ىلعاهتةلعو ةقرو بتكف مسن تلقغ

 حتفأ و ىلامثو هن أدعمس لبا تدنذ اهروفل يلا ىء تيهد

 ِتملعن الوأ تدجوام الا تدجو ف نيتس دعب الا ةعّزملا

 اعاوةددع ةل.سبلاىلت نمو ميحرلا نمحرلاهلا مب ةكريب كلذنا

 لمص ىننلا لعىلد»و فيناكو ةتسوةثامب سا الؤك ىقدةر هاكلا

 أيش هللا لأسال هناف نيثالثو نينثا !و ةثأم 1؟ ملسو هيلع هلثأ

 ٌةوعدلا بام نو نإك شو. كلذىلع ظاوذاو هأنا هاطعأالا

 ةوعدلا ةاحال لطم

 هل تناك نملاق هنا هنع هللا ىذر قداصلا رفعج نعو

 نم ميح رل' نحر أ هلل مسب ةمقر ف ةكيلف ةمهم ةجاح هللا دنع

 محرا تناو رفلا ىنسم بر لياحلا برا ىلا ليلذلا ديملا

 هلأ و دمحم مالا لوقو راج هام ىف ةعقرلا صرب م نيعارلا

 ثمرثالا مرك أب ىتجاح ضقا نيضتئرأا هيحصو نيرهاطلا

 لاامت هللا نذاب يضقت اهماف هتجاح ركذبرو



)١( 

 ةجاحلاءاضقل لطم

 نحر اهلا مس أرق نملاقهنان م اصلا ضمب نعىورو

 ىذلا لع ىلصومث نيتمك رىلصي فلا لك رخ اةرمفقلا رشعانلا

 متناك ةحاح ىأا ىلا هن هللا لاسو لسو هيلع هللا ىلع

 كرم كلذ لثم لمفي فاالا مغ اذا ةءارولا ىلا دوم

 تيضق روكسذلا هدءلا ءاض#ا ىلا ءاعدلاو ةالصلا
 ماماللةحضاولا قيرطلاباتك نه ها ىلاعن هللا ءاشن ا هتجاح

 مون لوا ىف امتكنم نا مهضعب لاقاك اهصاوخ نمو ىنوبلأ

 هو ركح ءهلثب ملاملمحو ةرم ردع ثالثو ةرم ةلام مرحملا ْن'

 هر# جدم

 هوركللا نم نم اللو جيئاوملا ءاضعقل بلطم
 للاب امهو رح ددع صخش اهالت اذا اهصاوخ نمو

 ناكرم أ ىاةين ةيلاو:.مايأهعبسةرم نين مئواتسوةرم هن ا,عيس

 هب ولطم للص هناف ةءاضب جي ور وار مفدوأ ريخ باج نم

 ىلاع" هللا ندا هتعاصب 0 رو



)1١:( 

 ةفرسسلا نمو ناطيشلا نس نم اللا بلاط

 نيرشءو ىدحا مونلا دنع اهأرق نءنا ارصاوخ نمو

 ةقرسلا نمو مج را ناطيشلا نم ةليللا كلف يف ىلاعت هللاهنمأ ةرم
 ىف تئرقاذا امصا وذ ىموءالب لك هنع مفدإ و ةأجف توما نمو

 ترقاذاام ا اوصا وخ نمو ىلاعت هقا هلذأ ةرم نيب ملاظ هجو

 مجولا كلذ لاز مايا ةنالث ةدم ناك مجو ىأ ىلع ةرم ةيام

 ىلاعت هللا نذاب

 عمس أم َك ظفحو ةدالملاوةدوملاو ةبحملل لطم

 أهددءءأم دق ىلع تلق اذاةدوملاوه.سءالا,صاوخ نمو

 أبح ةمحأ هاش نأ هأقسو ناو هقس ©« نيش نبك مدقتملا

 ةدم سمشلا عولط دنع ءاملا كلد نم دوليلا برش اذاو اديدش



(6) 

 دالوأ ابل شيمي ال نم دالوا ةشيمل بلط

 اهدالوا شيسرال نءابةلحوةرم نيتسوىدحا تدتك اذا

 ريدف ءىش لك ىلع هقاو حصو كلذ رم دقواو اع

 دينع رأبج لك محق باظم

 ةلمسبلال و دج بتكي ديئعرابج لك عمقل اهصاوخ ندو

 هرخبرو قفولا ق دي 4 نم مسأ عض ويو صاصر همطق ىف

 كايا و دوقولا ةمثادران نمايبرقهتفدي و رمحالاو وشلاو ترئدحلاب

 ىدب نيب «بلا.طلاتنا وكله هلل ومما ناق صاصرأأ قات نا

 ,اعدلاا ذه عداود شرت ميقا ىرناك قفول ةروصءذهو ىلاعتدلا

 رع مجرب لااما ملاظلا
 . 0 راها



)( 

 ىذلا ميحراا نمحرلا هللاممب وهو مظعالا ميلظملل كلمساب كلاسأ

 هتيشخ نم تلجوو تاوصالا هل تءهدخوهوجولاا/هل تدع

 ي2َمن نا وهيحص وهلا لع ودم ان ديس ىلع ملسل وىلصنت نا بواقلا

 هذهات هذوه امج عجري هنا ملعت تنكزا مهلا الف ىف ىتجاح

 كطخسو كءالب هءاعل زئاف عج ريال هنا ملعت تنك ناو هةفوو

 ىبتتاتنأ م عمس هللااب رد ةمماي رداقأي رابقاي ط.اهاو كيضفو

 نوبال ىريكللا فراعلا سمش نم ةدئافلا هذهو

 نسادلا وا الأ! ريمدتا بلطم

 4 ولي ةلءسبلالودج تك: قسافلا وا ملاظلا ريمدتل

 تيتذملاب هرهماو ماما لود روكذملا محد منو صاصر

 رانلا ةقوأت لنا كالو رانلال وح ماكاو رج الا خينرزلاو

 كيلا لص وام هم رح عرا وللا قن اف هيلع هللا كب ساحنو كلهم هنأف

 ك.ساب ثلا سا ىناموالا ءاعدلا ذدهوهو روعالا نار ىوعتلاو

 ةداهشأاو بيغلا 0 وهلا هلاال يلا مخ رلا نمحر لا هللا مب

 ىذلا مح رلا نمر لاهللا مس كساب كالأساو مرح رلا نمر لا وه



(0) 

 ىذلا مون الو ةنع هذخأت ال ىذلا مويقلا يملا وه الاهل ال

 هللا مس كيسا كلأسأ و ضراالاو تاوءسلا هتءظع تال.

 تاوصالا هل تءدحخو هوجولا هل ثنع ىذلا مي>رلا نمحرلا

 ىةمتناوهلاو دما ديسلع مسا وىل كل نابولقلا هلت اجوو

 عيمساي ل ايمقتنماب ردتةمايرداقاي رار قارا مقاين الف كاله ىف ىتجاح

 1 تو م اذه ناف هرد ةثأعمس 6 اوعدت مث تارم ميس

 ْ نالف أحرل| نحر 2 رأا حرل] هللا مب | هذهو باحة: سمءاعد

 3 هلل 15 نالف 0 رلا |”( ماما ةروص

 م نالف مبدا مرا ها ند أهتمهلل ةدئافلا

١ 

 ميحرلا| نم رلا هللا 1 مب | نالذ | 0 7 همس مسحه ٌ ا 1 -
 0 يا مسسسصخا تاسست و تس سسسص || 5-2 99

 | للا[ سد | كال رلا رلاإ نمحرلا
 دا تع ايف ىنوب لال اقو قورز
 ميح رلا ند راهللا مل لضفيف مقرا أب ىعسملا ةباتنك

 ءاعدلا ةيادةمسأو رم الا ةعاطال باطم

 رارسالا 5م



)١١( 

 مل امالث نيتذوملاو دحا هللا وهلقو ىسركلا ةي أو ةحئافلاو
 ةثامح ميظملا ىلءلا هللاب الا ةوفالو لوحال وربكا هلل تكلا

 كلا عد بادةساو كو مأ عاطي نع يل هلو لع اهةلءو ة « رد

 اههتك نس يم قبلا قوتك ءامسالا نم وطظو كاع اًةاءم 3 ادام

 0 وأ َى 8 وع نم نيذلا
 6 ن

 عءالاءامسالاهذءاميلا فيضاو ةرم نو رشع بتك اذاو

 نذأب قوع ع وسللا|ت يقسو َن ِى مل ١ 4 لا يي فحوز ىل

 لع ابءاعو ته رم نع ؟'رشعو ىدحا هقرو ِق نيتك نمويىلاعت هللا

 كا هلل نذأب 4 كلذلاز مونى عرزفي ىذلا ريغصلا

 ةى٠ 7

 ا را هم م هظ *ل| سيهذل تاط
 ةكربلا ليص<وتاف الا

 عرزلابف تنفدوةدحاووةرمةكمةقروؤفتدتك اذاو

 ةكربلاهيف تاصحو تاف آلا ميج نم ظفحو عرول كلذ بصخ



(15) 

 ةكيشلا ىف كمسلا مم بلطم

 دايصلا 60 قثعضو ءصاصر نم واف تو ةكاذاو

 تاكم لك ند كمسساا هيلا عمتجا

 طم ناطالا

 م نم م نماللا ب

 لعل 1 >- أب - وعكرر قةرمن م محرأأ تنك نمو

 دؤدر 2 هلال هرسد مرش » نءارابج وأ ناطاس

 رخآ# روف قحالسلارر ا مفك ب بتاع.

 لخدو 0 محرلا بتتاك نمو

 را هدأ لمح و اا هيف للسعي برا ةنك رعت يفاهع
. 

 ءعادصأل بناط
0-2 

 2ل

 لع ءءماع و(١ (١)ةر .ه نإ رع و ىدحأاهقرو ىف هيتك ندو

 كك 4 رولا للا وغلا هم كوز عادمصلا بحاص ىلع ه«ةاعو هلوف(١)

 عهاثر د رعلا ىلع هطق !اعضيوملالا لحل عب ولثمأت ونذاسن الا ستكرذا

 كك انكم روصو ةتقوأ ارب 35 انا لاح نوش هأطقن



 ف

 ِك وللاد:عء ةحاملاءا دل باطم

 3 ولاا ىلع ل وخ دلا دنو مح رلا نم رلاهنلا مس رق نمو

 ةداحلا ىغ# ىد ساحل صضخغد مل هرم

 ثلاثلا لصفلا

 تاالامتسالاوت اوءدلاو ةيعدالا نم هياع تلهتشا امف

 ٍ 55 هب هللا اةمفن رصأت نبا خيشلا نع

 ءانغتسالاوةءبملاروم الا لموستو يا وحلا ءاضق دارا نم

 ةدلس ةأ '(عيسالفحع راملا اهددع ةلمسلا | ارملف ص انلا عيج نع

 للاب هذه ىهو تارم ثالث هدعب ةوعدلا هذه ا رشو نينار ٠

 عما ولا دهاشم يف كتينامحرو و, ع.اللا م اظءالا كممسا ب

 كروب ىنطاب متنا كلأسا عس اولا كرنم سيغىف كلةيءيحرو

 فاخا ام يع مفدت ناو مرك الا كرمأب ىرهاظو ماظعالا

 اديس ىلع ءدللا ىلصو ني. ١ كدابع نهري ىنامجي ناو ردو

 انطابوا رهاظوارخاو الوادمت



)51( 

 ابفورح ددمب اهأرق نم نا ةنونكلا صاوألا نمو

 تاعكو تس ىلصو ةرم نيناعو ةتسوةثاعبس 75 ةروكذلأ

 اح رشنإا وباتكلاةحافب ةمكر لكف رق تاماسن ثالثب

 نحر هللا م 'لضفب كل أس اىلا بالا لوب 6 3 رشع ةسخ

 لالجي كلأساو مي رلانحرلا هللا مسب ةمظعب كلأساو ميحرلا
 نمجرلا هللا مدل م ءم كلاساو مرا نخر || هلا م ١ ءانسو

 ءابربت توكلم «توربجتو ميحراا نمر اهلل مد همر .:محرلا

 نمرأا لا مس ةردقو ةوقو ةزعبو ميحرلا نمر لا هللا مس

 ىرقف نغاو ىرسأ ربحاو ىرما رسيو ىردق عفرا ىحرلا

 صعبت وه نما كناسحاو كمركو كلطفي ىرمع لطاو

 ىلعلام ريال وهالا هلال مظعالا هللا ةسرملا ملاقسعخ

 ءايريكب كلأ-او زعلا ةزمبو ةبيملا لالجب كلأساو مرك الا

 م,ءلعف وخال نيذلا نم ىنلمجي نا ةردملا توربو همظعلا

 نم يناعج نأ روثلا ءايضو ءامقبلاما ودب كلا-اونون زي مال و

 ىلع هللا ىلصو نيلاءلا براي م.ءذلا نانجيف كتنحرب نيملاصلا



0) 
 هباطامهل لصح كلذ لمف نمملس وهبحصو هل اىلعو ديم | كيس

 ىلاعت هللا نذاي

 حيئاوأللا ءاضقل بلطم

 لضافالا ءاماهلا ضءيلهربتمملا تك لا ضمب يف تءارو

 هتحاح تدضصق هر 08 رم ىنأكو ةّنام 58 دلا اذه أاعو نم م نا

 نمرلا هلل م اذه وهو ةلممسلا ءأ ءاعد وهو تناك م ةنثاك

 مسب قححو ميحرلأ نحر لاهللا يسب لضفب كلأسا ىفا مالا ميحرلا
 م ةلزيعو ميح حرلا م نمرلا هللا مب ة ةيدوعو محرلا ن ..2 رلا هللا

 يردص < رشاو ىرمأ رس! و يردق مقرأ مي>رأأن محرل كامسب

 يحاوهالا هل الا مخي ول صلال قسوم صعيرل وه ن مأي

 ْن“ ىنامحأ ةمظعلا و ب وريلا رس ةردقلا و ةيمهلا را م ومقلا

 نيعجأ هيحصوال ١ لعو دما ديس لع هللا ىلبصو

 نيدسادملاو ءادعالاو نيرابخلاو ةماظلا هياكل باطم

 حئاوملا ءاضقو قلما لايقاوق زرلازيثكتو

 ضيشلا ىلاعت هللاب فراعلا مامالل ةلمسبلا ةوعد هذهو



)( 

 نءاهاقلتوهو ىدلاو _:رعءابتيقلت دقوىلذاشلا نسحلا ىلا

 ةلمسبلا رقت زا اتقي رطو رهان نا خيشلاةفيلخ يطغصلا خيشلا

 ثالث ةوعدلااهدعب اركةونيت 5 وةتسةث ا عيسا/+ "م وامملاددعلا

 ءادعالاو نيرابإلاو ةماظلارث ىفكي ثلاذىلء تئاوملافتارم

 ةماع قاما لايقالاب» نوكتو هقزر رثكدو نيدساأطلاو

 هءالولاو فثكلال ه' دنع ر'رسالا ند ىهو جئاوللا ءاضقو

 ةلاطالا نماوارف أرح رش ركذن ملوهيابنلا وةيئدبلا لهال حاصتو

 ىلاةلصاولا ةنيعلإ ثلمسا ءاب نم كلاساىف' مرللا هذه يهو

 رارسألا ىنءم ىلعةلادلاا ,تطغنب ودوةفم لك دام ' ردو عقم مظعا

 اهمايحال !هابذححو هينادرفلاو ةندقلا تاذلاو هينادهرسلا

 ةيبورلار في رهتلاةعيدب اهنيس وةيث زطاوةلكلا|ا,فيراعتبو

 بوطا4ناوب و ركلا جير فتب ةدرغ اةينامزااوةيناكلانعةهزتلل

 سياف هيرربلا رثاس هب تءمتو يم اهءيع و هيورخالاو هيوين هلا

 هل 525 اعمواهفشي سعت وهيغيكلا نءعهزنت هةيدعب الو هيأيقدل

 ىنبم فرح ورف تانثاكلا اع تحقاىذلا لصولا فاابو

 هيئاوطلاو ه.راثلاو هيئال'وةيبارتافورأا رئاس ىلعف رمعتم



 (؟4)

 مودعم لك ىف هفيرصت ذب هيربلا سمشلاك هفيرصت رمضم

 روقا ةيروملا كتامص قديف هترومذ دوج وم لك قوهتدجواف

 ىبذ دضلاو كي رشاا نع ةهزنملا هللا مالبو كءادعاو انءادعا

 رتامغلاو رتارساا ىفاع هملاعلا سفن 3 هعاقلا قم ةدويملا

 أنف رصوا,ةهيم> وامام أل حتفاو امايهوئم هيه موللاانل به

 اهاذع همئاقلا اهتيوه ءامو ىطرتو ]ا م تانثلا يف

 تكلا تاز زئاواهد مع وتر عل تمس دماحلا عيب هقدتسالا

 اهدامس لها قدصو دبشو اهتينادحوب ةدواش هعدقلا

 نمرارسبو امدهاشم لها هتيقدلا اهفلتاطل رس ترقتساو

 نيتمجاو ريخصلا لفطلاوم رمل خيبشلا محارو معنلا لئالج ىطعم

 ىلع تاد هلان, ةدابزف بولقلا فطعم ةرخ الار ايندلا نر

 مننلا لثالج ىطءم همحرلا هقرو محرلار سب و هدارفناو هفرش

 هيناحور فطلب ا,ممذاج ضءايلا امضهب بولقلا قوش. اهةئاقدو

 اقف ا يقتنع رد ناسطا لاول ناني ا ميحرلا كمسا
 رادو |يندلا حلاصم ليلقلاو ريثكلاف لئاس-نمؤه لكل ”همحرو

  فتردراهنا ةعبرالا حورخ قو مدقلاف اهرسف ليودتلا



) 6) 

 ىواعلا ملاعلا ىلع اهناطلس ةوقو اهتبيجو ”هعبرالا اهمورح

 ابنيمابوىمركلاو شرملاواهماقو اهحولو اهتازئموامو لفسلاو

 يلخو ىماما ينظف نا لكال ثوعيملا د اهنيمأ وليربج

 كئايبنا رسسبو ىحصو ىلعاو ىلامو ىدالواو ىو قوفو

 ءامسلا ينك ملك وليئارزعو ليفارسءاو ليئاكيمو امنيقطانلا

 مويىلامالسلاهيلع مدأ نم كديحوت لها قو نر لا

 ىلا امتاد ارورسو هب نيعتسا الالح اقزر ينيطعت .ناورشالا

 لمجاودحا ىل اهرسب ىناك:الو يناص وي كيلاامفان املعو دب الا

 دلاو ىلا ىناكت الو تئش فيك ىنفرصو اجر موءهللا لك نم ىل

 امم ىل لجعو هلا يف لجمف كيلا ىتاجاح ىديب دخو دلوالو

 ءىراب اب قلاخأي نمي ومان تناأب وهأي ءأي ىحايحاو جهز دطب قح

 حوتفلاورصنلاب ديؤلا دمحع كيلع يمستيوحودب وه ثنأ

 ينودير ام ينع مفداو من ولا فالتخا ىلع قلكلا ىلرخستنإ

 هبدحمهروص هبدح عدد رورط قم مرءادخو مم ركسم نما

 هذه 3 ام-ةنيما ءاهمحدافأق نودا مطاقس سيط أس

 نء ىنظفحمو يف فطات زا ماركلاديبع ابك ولمو ماظعلاءامسالا



)) 

 نورايطاوةماظلاو نيريكتلاوةدرملانمورابنلاو ليللا قراوط

 لو قو قسعمجو صو 5 سطو هطو صعيوك ق

 للضف قحض دا لك ىل و> سو نيعمجا كةلخ ىلروقا موفي رصتب و

 نيفرأ» !! بولق رون نمأي ان رئاصب روأد مه>ر ا نحرلا هللا مس

 ىركذ رهشأو مظملا كمسا نم اهيفامو ةوعدلا هذه قح

 0 اولوىل ميللا رفغا ورطضلملا ةوعد 5 نهأي ريخ

 هل | ىلع و دان ديسلعهللا ىبصو نيللاعلا ب رهلدجلاو نيماسملا

 نيملاعلا بر هللدمْلاو نيئسلا ومايالا ب قاعت ددع للسو هيحصو

 هلالط|ةوعد

 يديعصلا ميه ر ايشااانخيش نع اهتيفلت واممخا دقو

 انرصتقاوهب عفنلا لصحام اهتيك رب نم انءًارفاحلاعتسايىنزاجاو
 يرمفاوةيراصت ضعب نمايشرك ذناو تاوعدلا نم اهريغ نع أمم

 جييرتلاو بولقلا اجو ناملا ا عرصوةرب ةربابجلاو ةماظلار بقل عفت

 هقرولا نه صق كاذ تدرأ اًذاذدْضَف وا ايهذ دغاكلا ريمغتو

 صمبهذلا تدراذا هضفلا فصنخلادق رع نيتسو ةتس 5



0) 

 هطصااو ىواجلاباه رخبتوناطاسلاة كس مل ا رانيداهعم لعجاو

 ةثالثلعامعضت وءاقرزا ةقرخلا ين ةلالملا ملاخ بتكتو نابللاو

 الب ةرم نيتسوةتس> ةعزملاب اهيلع مزءةو نوتيزلانم داوعا

 ءاماىف هقرحلا مرإ ةعزملا ثع اذافنسح اف تدص ناو مايص

 لازئتسا تدرا ناو ىلاعت هللا نذاب ان رك ذاع ك كل جر هن :او

 نادعب روك دملاو وخباي رخو ةيدنعةا رم ىف لاا ستكاف كولا

 ل دب 5 ويلا كرصف كءاطغ كنع انفشكفةقر وى # تكل

 اذه ىروظان نيو نيب باسألا | وفشكا مل [سو هيلع هللا ىلص

 ىلعا ىلا مئاملا لممتو ةباتكملا تحب < ةلدلجلا مت متاخ بتكتو

 جراخ ىلا ضايبلاو روظانلاةهبج ىلعا رادو لفسا ىلا ةءاتتكلاو

 دعب مث هياءملطيمل "هعباسلا فر 1 ناف تارم رم يمس ةعزعلا ولتتو

 هورضحيف رثالا بءاصاو ةاهلوت ودور الادج اما كح نا

 نم لاكن او ءاضيب هيار اوميقف هللا دنع نم ناكذ' .ل لوقت 9

 هوقز٠و هوذخف ارحس تراك ناو هباصايذلاا وذ ضراللا

 مس.«ةصيقدب اؤاج رجالا ىلبق نم ناك لاف هلعفنماورضحاو

 الاو ضررلا باط ناف هسأر لبقيو هاياو ساطص»نا هرمأتمث



4) 

 ه”الث بنارملا ةلمجف هلتمب مثرماف بط: مل نافدو رضا ملف

 اناتشا هلوقىلاتازاز اذا ارقتوفارصن الابغ رمأت كلذ دعب م

 عضاو ثتناو كلذ ارقتو الاقثو افانذاو هنا امثالثاهرركتو

 بولقلا اجت دراناو اوفرصني مهلف روظانلا سأر ىلع كدي

 +5 هللا لوقتو دوخبلاب رخو ةيبيسلا ىف هقلعو متاللا بتكاف

 أرسى رت كلن ةكيلءامماعت تا رمثالا ةوعدلاونيتسو ةدس

 مقف ماظلا كاله تدرازاو يئاوملا ءاضقو لويفلانم اهظع

 ك5 لمألا فوح ىنسانلا داقر دعب ةعزملا ولكاو تيشلا ةلمل

 هاف اذكو اذك كلها موللا امرا ِِق لو ةره ناةسو 2

 م َْق مامللا تتكافناملا عرص تدرا ناو ع كلهم

 2 هنأت هيلع ةوعدلا لتاومدقتملا روخلا هر و باضملا

 هنأ ١شقأ؟ شقارم 8 شةشاعل وقت اهردز اذهو هةءاس م

 نيملاعلا بر هلل نيئاط نيء رسم نيماسسم

 كلأسأ ىنا مبللا ( !هيلاراشلا * ةلالجلا ةوعد هذهو)
 قه تززيءاو كئامسا عيمج ىلع هءابضق ىذلا هلل ةلالؤا ماب



0) 
 ,.نءأي كتوعدهو هب نويناحورلا ةكئالملا هباجاو كتينادحو
 اهم عرساءنا "هباج الا ميرس اي هيلع غي الو قلاب يغقب

 هيضرالاو هيناحورلا كوملا| لعدمك املا ةيذالا قئاقدلا رس ىف

 ءامسلاف وه ىذلا ليئافشك كلااىل رخست نا مهللا كلأسا
 بجا» هّللااي ىتجاح يغقيو بيجيل>ز كلف ىف لكوللهمباسلا

 كدلق ىذلا مظعلا هللا مسا قه اعيطم اعيمس كلللا ليئايفسك اي
 نه كتئاوعاو كمادخو تنا كالملا اما لبقا هل كتعاطب هللا

 قورضح نا ٌمرماو نييضرالاو نييناحورلا هكمئاللاوكولملا
 اهبا لزتا ىجاح ىلوضقيو ىنع باغامتىنوربخيو اذه يساكىف

 .قح هيلفسلاو هيولعلا ىهاوللاح ورىذلا مركلاحورلا كلما

 ملاع وه الا هللال ىذلا هللا وهف ةردقلاو ءاربلاب كديا ىذناهللا

 هكلاللا بر سودق؟ حو ل'ءتملا رييكسلا ةداوشلا وبيغلا

 راطقا هل نيلئاملا مادخلا نم كل هترك ذامىل عجا حورلاو

 مم ركاو اثيثح اجاعؤا ىلا ميجعزاو ضرالاو تاومسلا

 اونع#ي ىت> نوحربي ال اميمج ىلا مهبلجا و يتمدخو يتعاطب

 صوخش لدب وز ومر نشكو زوننكح تف نم هديرا امف ىتجاح
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 رو واكو ودب 1 رمأأمعيمجو ني رق عرص و بولق باجو

 دم هللاالا هلا ال نحو مهما وعاومومادخو نوءيمو نامربق

 هلا قادما رشمماي اوبيجا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ذوهضم هؤاضق يذلا لءاكلا درفلا زيزملاهلالج لج ليلحلا

 هل لوي نا ًائيش دارا اذا هرم امنا نونلاو فاكلا نيب هرماو

 دال نق كربلا ل قة مرتالا قش ا ووعنا 1 قل
 ىداملا للملا ثعابلاهللا نب ا وويجا لحز كالف ىلع ةن ودك

 عيردّللا ياذ رهاطلا مويقلا يللا ىزلا دح الا دحاولا ايدل
 نوءجر هيلاو ؟1ا هل هبحو الا كلأه ءىث لك وه الا هلاال

 قو ءالسلاامبيلعد واد ن ناحاسدللا 0 نام رهفاي بج

 مالسلا ةيلعد واد هللا قو ليئايفس ؟ كيلع ملاغلا كالملا

 نم هنا مب نا ل امقوفت ينبني عب 0 |, اي لاق نم قو

 راقولاو هتيك اب نيماسم ىلا ناماس

 ؟أح وأ! نيو !ا هللا عادا هييجا|:موقاب

 2 ٍ ةدحاوألاان رءاامو؟ةعأسلا#* لدعلا

 ملاملا ةفصهذعورعبلاب مساك



 (ع1)

 قاثلابابلا
 ةئافلا لضف نايب ىف

 اهم رصح نكمعال ىتلا اممفانمواهصاوخو هحافلا لضم ف

 ةرككو اهلضف م ظءل ١ فيل ألان تدرفؤا دقوأه ا كن الو

 هل ترق ال ةحافلا ملسو ةيلع هللا لص هلل كوضب لاق ابحفانم

 0 ا ىضر لعن نسا ض رماهئعهللا ىضر سابعنا لاقو

 ةروسارقا نا هولا هللا يحو و هو هيلع هللا للص ىف || مغاف

 لسفاوةرمنيعب رأءام هيفءانا لءتاف آلا نم ءافلاناف اهيفءافال

 ناف هند نم نطب امو رهظاموهسارو هه>وو هيلجروه:.دي هب.

 ع وتلا نأ هعفرب ديم. ىلا نعو ءاد لك نم هيفشي هللا

 بتكملاىفمملايبص نمىص أر قيفايضتمامح باذعلا مهماغ هلا

 هيبسب باذعاامملعمفريف ىلاءتهللا عمسيف نيماعلا بر هللدجلا

 ةرو.س أرفف هلزنم يلا نممالسلاوةالسعلا هيلع لاقو فينس عبرا

 رتكورةفلاهنءهللا ىنن صالخ ألا ةروسو نيملاءلا بردي دجخلا

 الام ميسلا باوثلاو مظملا نجع الا ومالا رثلو :ةليوغ



 )م(

 لو.رلاة لاقدناهنعدللا ىضر بل |ط ىلا نبى لع نعءعوءى هلدعب

 ئنرتللا 4 او تاتكلا ةحاذ اردت ” مسو هيلعهلا لهنا

 مهلا لقومالسالا هل وق ىلا لاظيشي نا رق اف ناك الاو

 نوفي أه تاءعفشم تناك : ين |ديوع ريغ هلوق ىلا كالا كل

 نقلعت نطزنين ا للاعتو هناخبس هللا دارا الو تاج 00 1

 هللا افق كيب نمىلاو ضرالا لا انطيبما نلقو شرملا

 تاعحالا ةالص لكرديف ىدايع نمدحا نك ارهال اخو

 موب لك هيلا تراظنو سدملا ةرظح هتئك ساو هاوث» هنملا

 نه ةروسأا هذه هيلع توتا أم ىو نا أندرا ولان ملعاو

 دوصقملا ل هحامو رهتلا اذههلمتحام ركذن اننكلو ىصقتست

 ىمسأ هناتك يف يجرشلا مامالا رك ذ ىللاعت هلا ءاشنا هركذ
 تيحموهلصتمافو رحت دتكاذا اهنا داوءلاوةالصلاو دئاوفلاب

 ىلاعت هللا لذا ء قير ضير ها مو رام ءأع



 ةيبفلا

 سرضلا مجول بلطم
 ١( )ميجولا سرضلا ىلع تئرق اذا اهنأ اهصاوخ نمو

 هتعاس نم ىلاعت هللا نذاب ءىرب
 نيملا عجول يلطم ْ

 ةنس نيب نيعبراو يدحأ ترق اذا اهلا اهصاوخ نمو

 كالذ والجسم «ىلامت هللا نذابعىرب نيملا مجو لع ةضيرفلاو حبصلا
 ديلاو حصو ارارم كلذ برج دقو اهريغو ( ؟) نيعلل مفأت

 0 ا اا

 هكللذةيفيكو يب ريدلا لاق ميجولا سرضلا يلع اهأرةنم فا هلوق )١(
 هد امكلا نوكتد رهاطدامرةماع عضت نا دمي رهاط ح ولىلعهبتكت نا

 دوعلا قا رامسألاب دشلو يذم حدو م 5 حباِستةكتودوءوا رامسع

 هعيصاعض'و مجولا س>ادلا لاو ةرمةهاقلا أرقتو فرح لوا ىلع

 رامسلات ا الاوىفش فتان تء.فش له هنعهليزيالو ل الالع ىلع

 لاو ىفش نافمدقت أك هلاسر و نيت م ةحافلا ارقتو يناثلا فرحلا ىلع
 لك نع هلأست لازت الوان الئاهأ رقتو ثلاثلا فرخلا ىلع رامسملا تلقث
 اهرخ !غابتأف ةرمفر> لك ىف ةءارةلادي زوددعل امىلالةنئو فرد>

 ند نآلا ندد ىلع ثالذد ق رادملاو هللا 5 رذاد ىفش ددو الا

 دعب هقيرب امحسم اذا ايس ىلريدلا لاق نيمال مفاث كالذو هلوق (؟)
 ها ةروك ذملا ةءارقلا

 رارسم الام



 (ز84)

 مزاعلاو ميجولا نمنظلا نسخ ىف ةلكك لذ فنأش لاو ىلاعت هَل
 أناس هدرو رفاسملا ظفلط باطم

 ياعم هلا هظفح رفاسلا انق يف ددعلا اذه اهأرق نمو

 الاس هدوو

 ميسرتلاو دويقلا كفل لطم

 ذايعلاو ديقء وهو ةرمني رشءويدحاوةئاماهأ رق نمو

 ديقلا نافتارم رشع ةءارةلادعب ديقلا لع لفتيو ىلاعت هللا

 ميسرتلا هيلعو اديقم ناك نمهب رج دقو ىلاعت هللا نذاب كدي

 ىلاعت هللا فطلب احنو )١( دوقر ميسرتلا ج رخو ديقلا كتاف

 ىلاعت هللدجلاو ةروسلا هذه كرب

 ءايغلا نم نمالل بلطم

 هدي ف لفتوحبصل نا دتعةحنافلا ارقو ءالقلا فاخ نمو

 كلذ لن مويلا كلذ الخ ىلاعت هللا هاقكهنط,و هبجو اهم حسمو
 ضيبالا بيئكلا بحاص دمت نيللاس اصلا هيقفلا برع

١ 

 هب هللا ةمقن

 دوقرمهواظاقيا مهمسحنو ىلاعت لاق نيران مفلاب دوقرهوق )١(



6) 

 ىدحا ةحافلاةءارقىلع ظاون هنا ءاماملا ضع ركذو

 هركذام ىبتث! ىلاعت هللا نذأب.

 بر# ءافشات بتلطم

 يع بهذا موللا لاقو ةحضامأأ ارقو مجولا عموم هذ مصو:

 كدنع نيكملا كرامملا رم كريد هوعدلب همدقو دجأ م * وس

 حصو كلذ برد لدو يش تارم مد

 برقملا غدا ملا منا بلطم
 مضنو 3 | 0 !برقعلا عدل 3 | منل امصاوخ نمو

 نيعساو 58 هملع ماركو ا عم مءالل ٠ ند“ م المأق همقا

 دارأل لوصط بناطم

 دارا لصحم ليالا فوج ىف تئرق اذا املا ارصاوخ ن<و
 نونكملا نورخلا كلمساب كلأسا ينا مهللا لودت بولطلاو»



 (مو)

 ىذ ميحرلا نمحرلا مويقلا ىلا كرايلا سدقللا رهاطلا رطل

 1 ىلعو دم انديس ىلع مستو ىلصت نا مارك الاو لاللا
 ميحرلا نمجرلا هللا مسب قحياذكو اذكك ىل لعغت ناو هيو

 .ىدحا ةياور فو ةرم نيعبرا اهرخاىلانيملاعلا بردهلادجلا

 ةرم نيعبراو

 > جئاوملا ءاضقل باطم
 ىأن نيكو ىللصو اضرو قم لاق نيل اصلا ضعل نعو

 ارش نفس هل وق ىلا ةكاذلا ارقرو مسي م مث نأ ردات ءىث

 نب ثعمج 66 موللا لومي م 3 تاره ثالث دحا هللا وه لق

 دمحم ىتجاح نيو ينيب عدت 2 نا كتائصو كلاعفاو كئامسا
 لوةيوةحافلا مم نيمجا هيحصومل ! ىلعو سو هيلعدللا ىلص

 فوخو هبتجونفراعلا ةفرع»و ميم و نيملاءلا مل مهللا

 هيالوو مهداهبشو نيدحوأأ ديحوتو مهتيشخو نيفئاخلا

 يضقت نا كلأسا مهتمادنونيمئاطلاةعاطو مهتما ركو كنايلوأ
 محرا اب كتتجرب تاوعدلا بيجعايو تاجاملا ىضاقاي ىتجاح
 هتجاح تيضق اًذكه ةره نيرشع ةحئافلا أ رق نم نيارلا



 م(

 ةئامةحنأفلالامّتسا دعن تارم عويس أ رقت ةمحنأفلا 5 وعد هذهو

 هلجأو هكا ق وهي اد هلل دخلا احلامعا نم لمع لك دعنوةره

 ىتأيام رخا ىلا نيقولخملا عيج دم
 كولملادنع ةيحمال بلطم

 ماحوا كلم نم ةدوللو ةيحلا تدرا اذا اهصاوخ نمو

 ةوءدلاهذهأرةتونينثالاءويو سيلا موب موصت كيلءريذتدق

 هللا لأست وا املثم رجفلا دتعو ةع شع سخ كراطفا دنع

 ارسىرت كنا همسان هيمستو كتب هيو كيلع هيلق لايقا

 اناطلس ناك ءاوس همم بملاو دولاو ةباجألا ةعرس ىف امظع

 ىلامت هللانذاب كل مضخم و لذي هناف ادينع ارابجوا
 مث سيما موي مصف ناسنا نم ةجاح ءاضق تدرا اذاو

 روض ةبحما] ىتلا قيرطلا ىلع هحافلاةءارق نمرثاكاو لزتعا

 اهتضانرو قربلا نم عرسا كتجاح ىضَمتل هعمتج ة ركفو بلق

 امد رم اغير ئامذو ةحاقلا ةروس عم بتنكاو ةعيسوا مايا ةعمسق

 ريغ .ير»م نوتسو يىدحاو ةثام ثالثو فالل' ةعست: وهو

 أ ره وكمادق قف ولا عطن وةبهملا هد ولانيمأريخنم وةلمسلا



:)54( 

 .نوُحبب قؤولا رخيتوروطفلاد نع رك ذا ةرمرثءةسمخ ةوعدلا

 كمادق قفولاعضت مر جفلا ىلارخبثو ليللا فوج ىف بيط
 حجت هلمحو كرابملاقفولا مف رم ةرءرشع ةسخ ةعزملا ولتتو

 ةحئافلاةروسةكربب نوون احورلإ ك..دختو باطتام لك ينكرومأ

 كرايلا نفولا ةفص هذهو

 | قس هن ددحل ةضئانا ةودهداهدْسَعَو
 دهس سم ١ .. سسج + نسيورمو جانت ملم

 فب دي ا مما ل

 ان فضل فتاه 303 م 0 اهركذ

 فرب 0 ٍ 1
 5 2 50 ل م.حرلا نمر نا هللا م

 كناوعءأوك.ادخو تنأ لي ربجاي لكوتنيملاملابرهللدجلا
 ةيحبيمنات نا لي ربجأي كلاسأ رابقلا مركلارا ا ؤزملا لا ى :

 قحبو نيردلا موي كلم هنالف نب هلالف بلقي ةنالفنبا نالف

 كناوعأو نأ ليفارساابلكوت دجاملا دحاولا مويقلا يملاهللا
 نيعتس كاياو ديعن كابا قحن ؛ه؟ باق ىف ؟5؟ ةيحم اوملاو

 +ه؟ ةتبعقلاو ليئارزءاي زكوتدمصلا مويقلا ىملاهللاقحيو
 مهملع ثددنأ نيذلا طارص قم كلنا وعا وتنال بلق ىف



 (مدي)

 ثلا ل رأ زعأي 0 و 2 ركتلا دا وحلا ملعلا دحأ ولا قع و

 ريغ قة كح بأق 6 ؟ ةيحوفلاواءيطم انفاس كناوع و

 لياطازيزءلا رداقأأ قحو نيما نيلأضلاال و مهيلعبوضغأا

 اوقلاز ايل امم اسكن اوعأو تنأليئايفسك ا. لكوت ريبكلا

 و ممر احدشأ 00 1 نيرذلاو دللا حك .و2 767 بلق 7 ةبحخ

 هما قفوةفصدهذدهو هلل

 دياعلا ماعلا ك الهال با أعم

 تس |

 7 ظآ7 ه6 مذ 2 3 ماظلا كك ااهال

 مق ه2 م 0 مك 7 اصلا

 5 مم 8.0/6 ةء مكمل 1 0 يزيطلا صلا ضعب

 مقوأ مق م م4 مد اا نيسخاه أرقثنا
 ا اة 2-7

 مد و تنس !اةلمل ىف رم

 ءامدلا روأآ 3 0 ددعلا نددت“ ُْس كعد 0 ردو ءاثالثلا وأ

 > دو

 م دألا مدل ده وهؤةدحأو ةصص هركصا وى "لإ

 باقو لولا هين نجيإكأ و ةلزعا قوشبادح نملاعلا بر هلل دجلا



0) 

 زعلابارهاظو انطاب ىنلمشي اسامثنا رونلا كاذر حم ف سماثأو

 يناظفمو ينفحت ةمصعهب مصتعاو نيددلا مويىلانيكستلاوةبيهلاو

 ةعم رمتفا الانغىل تن وكي ادجنلضلا د نا رذللا عيمج نه

 دئتةسأ ةدمعوةبجوىلذ وكي نا دعب ألا وناب رفالانمدحالادأ

 لك هتمحر تعسو ىذلا نحر لانيكم ةوطسىذ لك هب لذأو هب
 ناسحالا نمهيلافطالا نكمأاع لكدب شف ناك-ملكىف ةودومع

 ىتسءةنا نايعلا حضاوناك_فهتربظأ ىذلا رسلان ملا سأ
 نامزالاو تاقوالا ميج ىف ىنايازيال أساهغلا رديلا اذه رو ف

 نامز لك يف اهءم رقتفأال ةدعو ةدمبىل نوك و نايحالاو

 ىذلا محرلا نالاوسنالا دياكم نمأ مم نصح أ ةنجو ناكسمو

 كلت تناكو ميظع لضفو ةر نم ىلا هةم قيساع ىلع فطلت

 باقتا اناابيف مدقلا لزالا ىف اقباس لضفلا كلذو ةمحرلا

 نإ دلا م ىف كلام ميمذافص ولكن ماماخ قأعأ تدح وذدم امبيف

 عيمج ربقو نيعمةناعاو كيرشرملا رقتفيذ أ نع هناش مظاعت ىذلا

 نيريكتلاو نيرابجال ةعماملاه:ردقب توكلملاو كاملا يف نم

 ةأغبلا عين م ىئنط ود رك نأ هذخأىف يللا مشطب دي دشلا
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 لكرمرامت هئايربك و هتمظع يف هكراش نم مصاقلا نيدرمتلاو

 ميظعب مبللا كلاس نيكلاملا نماك_!اههذخأ ةدشودهبوقع ملا
 كماقتنالزن:نا نيفلاسلا نورقلا هب تكلاها ىذلا كمءاقتنا

 ناو نيقواخلا ميج نمءوسإ ىنديري نم لكب كبامع عار

 ناحاو نتنالا نم هد ادعا هله قكمو هل لو ةكردو كلمن

 نبريتعملل ةريعريصي ىحهدلووهلامىف ةبوةعدب لزأت ناو نيمججأ
 هن ريصب و هرب ىف يمحو هيأقو هينذأ يف مصيب ميالالزنآنأو

 رونلا كلذ نمضتيف هلقع يف اللخو نيدب الادب أكاذ هليازالف
 يح ىلا يعس مهمادقأل رزو نيلهاذلا نمزوكي يتح هنمموذلاو

 برح ردد موب تقرفاك هلمش ميج قرفو نيدعقلا 50

 نيزجاعلا ن مريصي ىتح هن ديىالسك مهللا لمجاو درفاكلا

 يت> ه» ادعأ هيلعدب أو نيمورحلانمستكيفهقزريفانامر>و

 تيب هرقحو هلذأ و يش لكن واع ةلمختاو نيموزمل|نمزنوكلإ

 كرئاو نيرغصالا ناذالا من وكن ىتح نيعمجا نمل او سن الا

 كلاأسأ مقتنلا مينملا تنأكنا بئاصلاوبئاونلا غاونأ هلع
 هفطمتو بولقلا باقماي نالف نب انالفبلق ىلرخست نأ مال
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 هيلعدوادلديدحلا تفلأك نيلماب هتيلتوأناعايهنحتو فطعماي

 ما وعلاب ولق كلامأ. باد وه رم نا رسعح ودب َح ودد مالا

 هي>و هيلقو نالثذنءا تالف ةيصان نم ىنكملم نيعمج !ابلك

 تنأ الا هلأ ال نيلذالا نم ىتغبق فلن وكي ىتحتارمةسخ

 ىكرداو ملأ نم ىنحي بر نم ءلاظلا نم تنك ىلا كناحس

 كن تةءت-ا نوماس كاياوديعن كابا ن ءمحارلا محراايكترب

 نمد ؟ ىلا كناحيس تا ”1الا هلا * 0

 لذنونوربكت !اةربابإ ا هد ظءارغاصتتو عمت زق نمي نيااظلا

 م عاب شيلا ديدشأب نوعمجأ نلاو ندا ةازط هلال

 حث ذو كنهرصشب قدا ن .كمةوطسىذ لك نم مدننا ربل

 أذأب رهاقأ 3 نوعجا سنالا 5 .,لا ٠ نمي ا هب ربقأ قح نوع 8

 ا دهأ دهأ ميقتسأ كطارعة 4م اقتئاقاطيال ىذلاديدشلا شطبلا

 طارص مهتسأا طارصلا ين.دهن ناو نييئاخ نوب ةةيهيغا هلعل

 ب راب م نيل [ ضلال ومويلعب وضخألا ريغ مهياعث معنا نس ذلا.

 / دبشأو نيكي دصلا بهأ وعم كن دل ند نم ات به نيملاعلا
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 رفظلا ةكئالعي كتءاندد_ءاو نيأاصلاو ءادهشلا دهاشم

 لسرأ ا كيبن ىلع لزنلا زيبلا كباتدكىف كلذ تلق نيكسقلاو

 اوريصت ناب كيلزنم ةكناللا نمو آلا ةثالغ كب رود دع

 نيوكتلاو تان وكملاو تانئاكلا يفاةف رص نيموسدىلا اوقتتو

 انيلع ديفت تاكرب كئاعنو كك الا ضيف نماةيلع مهالا ضفاو

 ىقان رثمال و نياضم الو نيلاض امام الو نيدلا باكرب نم

 ثايغاي مبلل كلاما نيلاضااالو نيغابلاو ةرنكحلا ةرمز

 ثنا ىلا كنفاعاب مهللا ىف .؟ ردا وو هولا
 ىنثعا نيك
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 .ىفعو ىفشو ىفخ دعن قحأ ف كفا ند 2 تيفخا نم نم

 نما نو عرفك نوفل 0 ىفكو

 قاكلا عينا نفط قالا كل ددكو ىف ينجرداو تارم عبس

 نئاز> نم كاقزر ةعس كي ينسمناو طرخلا رئابلا ظيفم لا

 نع جرفمأب اءأبرأ لك ْى عرج ركل * ي ءىذ لك ثءمو ىلا كادر

 2 توج ش ني“ أرلا محراأي كتحر ىنع ىلإ را 42 رش 0 وركلا
 اولا ق ازيا د ليلا اولا طمشلا تش ث تبشأ

 هع كأم ءمسقأ يت ٍجيع؟ ل7 :اي جاع زنا لكو وا ؟ لحلملا نادمساب
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 دنع نم ىلةلادب ىرجاميوهللا باتكة متافب و هللا ه-ورونإو هللا

 تع رسأ و تبجأ امالا هللاد_بع نيد هللا قاخ ريخ ىلا هللا

 ىلا ائيش دارا اذا هرما امبا اذكو اذك يف ىتجاح تيضقو

 ةوعدلا ثم تنارص عبس لوءجرُت

 ىروبج الا ىلع ديسا ةحئافلا ءاعد بلطم

 هار'باط ىروبج الا ىلع ىديسل ةحئافلا ةوءد هذهو

 امل كلامتسا تقو لواو ةئاملا مأتخ دعب لاي نا هتقةءرطو

 دعلو ةرم 18 سيصلا ةالص دعبو ةرم 18 ءاشملا ةالص دعل

 ةالص دمإو ةرم ١14 رعملا ةالص دعنو ةرم 1١4 ربظلا ةالص

 اهأ رقاو برغملا تتارةءارقدعل نيتمك رىلبصت من رم6١برخلأا

 ةوالتلاو ءاعدلا اذه وعدت 9 ةرمةئألا تامكدقوت ا رمرشع

 مي> رلا نمحرلا هللا مدل )ءاعدلا اذه وهو نيم ا”الوةلمسالب

 بذاجو نيقيلاو ةفرعلا راوناب نيفرأعلا رئاصبرونم( هلادملا

 يولةلاغقاحافو نيكفلاو برقلا تايذجي نيققحملارارساةمزا

 ءىث لك نسحا ىذلا(نيملاعلا بر )نيبملاستفلائافمب نيدحوملا

 نم ةلالس نم هلسن لعجمث نيط نم ناسفالا قلخأدب و هقاخ
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 يلزالا ميظعلا ىلملا ميكحلا زيزعلا(ميحرلا نمح رلا) نيم ءام

 ةردقلا مالقأب ديحوتلا تأيا تك ىذلا ماعلا عيمسلامدملا

 سورط َْى ةءادحلا روطس مقرو ميظعتلا لها رودص حاولا ىف

 بطاخ مق رلاو فيكلا باحصاب كيهات و ةيالولا لهال ةفرعملا

 فيرشتلاب ميركلا هيت فرشو ميركتلا باطخم ماكلا نوع

 موب كلام ) ميظملا نارقلاو يناثلا نم اميسكانيتا دقلو ميظملا

 خمأد وندتءملاوةاغطلاديبمموندرمتملاود ربايإلا مصاق( نا دل

 عدبلا لها مالعا سا ةمو ندحاطلاو ةئءارقلا سوور

 تانئاكلا نيز نءايفنيلاءلابرهللا كرابتف كب رهللا كاذ نس دحاملاو

 مركلا ئاجدوقت تان وكملا يناجي سراون وكتلا س الع

 نمأي نيعدجا قالا هذاكلع هوهع ةمحر باس رس نما نيتملا

 زجملابو رارقألاب (دبعا كابا )بيعمالو كل ىفهل كيرشال
 تسعاام لبع( نيعتسن كابو ) كندايع قل مايهلا نع نيفرتعم

 دحأ ١ يفاكاي فور ْ ربابنيحو ثقو لكينكةوقح مايقلا نم

 ثعءابا ميظملا لضفلا ذاب ميظعلا لوطلا اذا ينؤءاب باوتاب

 ( مهتسملا طارعلاا دها) مهر ىهو ماظعلا ىمعاي معقعلا جرا
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 طارد ميلسلا مزءلا يلوا طارص مولا و4ماقتسالا لهاطار نع

 مويلا كتباتعب ترظن نيذلا طارد ميلستلاو صالخالا لها

 سافنا وارق مهسفت "هل راقتحالا نيعب اورظن نيألا طارص

 ىدفاباوكسُت نذل: طارص مهذبا نيب ترغص تانئاكلا

 بوضخأ ا ريغ موياع تمعنا نيذلا طارص )ميدل ا اوحرفو

 نيقيدصلا بهاوم كنمانل به ( نيما نيلاضلا الو يبيلع
 رفظلا ةكفالع انددماو نيطاصلاو ءادبشلا دهاشم اندهشاو

 ضفاو ن وكتلاو تان وكملاو تانئاكلايف انفرصو نيكشملاو

 نيل” الا تنكر نمائيلع ديمت تاكرب كماعنا ضيفنم |ةياع

 ةرمزف انرث# الو نيلضمالو نيلاض انامحالو نب رخ الا 7

 هدعل يب ال نم لع هللا لص و نيملاعلا ب رام | قلانغلا

 عفنلا ةريثكلا ةئافلا ةوعد يلطم

 هللا مسب عفنلا ةريثكلا ةرورشلا ةئانلا ةوعد هذهو
 ليئايقراي بجا مويقايىحاينيملاءلا برهلل دخلا ميحرلا نم رلا

 تايلثسلاو تايواعاا نم تايناحورلاتاتواذلا سولقىل رذسو

 قو موييقلا يملا قو (نبمل ءلابرهلا دمخلا) نحت اءيطم اميعم
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 فواطغ ابفوؤر ١ محراب نة ر ا ميحرلا نم رلا دج كللا

 نم تايناحورلا بولق ىل ردسو ليئاربج اي بجادودو أي

 قحنو ميحرلا نمحرلا قل اميطم اعيمس تايافسلاو تايولعلا

 (نبدلا موي كلام) جز وه كلا ق<ودودولا فوؤرلا فوطءلا

 تارم عيس نيمجارلا محرااي كتمحرب ءاد لك نم ءافش ليو

 كاياو ديعن كايا ) لمكيط كاملا قو بولقلا باقم قحو

 ليئاكيمايبجا ناعتسم اي دوبعماب ببرقاي عبرسأ.(نيعتسن
 أعيمس تايلفسلاو تايولملا نم تاقتواذلا بولت ىلرخسو

 ببرقلا عيرسلا قحبو نيعتسأ كاياو ديمن كايا قح اعيطم

 (مقتسملا طارصلااندها) مسح كلملا قحو ناعتسملا دويمملا

 تاقواخلا بولقىل رخسو لوئايفرصاي بجإ ردتقم اي رداق اي

 طارصلا اندها قح اعيطم اعيمس تايافسلاو تايولعلا نم

 ( مهبلع تمعنا نيذلا طارص) رقصق كللا قحو مقتسملا

 بولق ىل رخسو ليئاكيماو بجا مياءاي ميكحاب هللا اي

 قحي اعيطم اعمس تايلفسلاو تايولعلا نم تاقولخملا

 قحيو ميلعلا ميكملا هللا قبو مهياع تمعنا نيذلا طارص
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 مهيلع ب وضخأ| ريغ ) ةيش ةيشرعلا متا وقلاب لك ولا ع معك كمل

 هبوأقىل رخو ليئافسك اي بجازي زعاي رهاقأا ( 25 الو

 هب ٍبوضغأ|ريغقحاميطماعيمتايافملاوت اي ولعلا نمتاقواخلا

 مط ز كللا قو زيز علا وهاقلاق<و نيل ضلال و مهيلع

 الوتارودءامسلاىف سيلهنا ( مولا )ةيشرعلا م  اوةلاب اكولا

 تارطق رادءااىفالو تاردم لايلا ىفالو تار.غضرالاوف

 نووعلا قالو تاكرح ماسج الا ىفالو تاقرو راج شالا ىفالو

 الاتارطخ سافنالا ىنالو تارك نوفجلا ىف الو تاظأ

 ككلم ةوتالادكيلعوتادهاشكلو تافراع كتيموعد

 تاومسلاو ضرالا ىلذا اهترخسهتلا ةردملايف 50

 تايلفسلاو تايولعلا نم تاز احورلا تاق وللا ب ولق ىلرخيس

 ترخسو ميه رال رانا ترسو ىسومل رحبلا ترس 6

 ناماسل نجلاو نيطايشلاو حل ولات رخسودوادلدب دماو لايلا

 لس وهياغاللا لصد انين قاربلاو رمّقلاو سمشلا ترخسو

 ءىث لكل عكن ا ناو سنالا نمت قاخام عيج ىلرخسميللا

 ىح اي ينوعد بجا تاوءدلل سيجما بيرقاي عيرساي ردق
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 لالا اذاي كلا كلاماد ضراللاو تاوعسلا ميك أي مويفاي

 مبلل ملسو هيلع هللا ىلص دان ديس ىلع كلالحي لصو ٠ ما را الاو

 ةالص ه. صولا لعو بلاغلا زيزعلا دما دعس ىلع ملسو لص

 هكلتودحا ةل ىف يناخدامرالا قالا فوخو قزرلا ماهي ينفكت

 ئىد كثل13:.2 رو ةواوس ة هوه ىف ىوثو كتينادحو م ماطمط و

 ازيزع كتبي انأب ىناعحاو كتي اجو فت ءاضقلا جرخأ

 كل: وتاب وو كليك ريو كلت ريو كميات اللد. مام ركمكت وشب

 لوصولاوةلدولا جها:ءىلر سو لوبقلاو وهلا عاخ مللا ىسبلا

 كيابحأ و ىبايح نيب و ينيب فلاوراقولا وةنيكسلاجاتب ىجوو
 مظعالا مملة راون نمىللءجاو رارةلارادوايندلارادىف

 .بوملةلاا,.ىل ضخ وحاورالاو س وهناااهب يل داقنت ةييهو ةوطس

 ىتمقشمب ةرخ الاوايندلا كلاما, تاذ باق لاهل نماي حابشالاو
 داماخ ميهاربا هللاذذا سد شديب نكد نذ ديل ىدفشع

 هبرن مال وقمال-اع ركن دما دوس رك داماك 5 ومهللا ملك و

 قرذن البر نيم: كايا وديمت كابا نإ دلام وب كلام أياث الث ميحر

 .تاةفيئسملا ثايغأن ىلسجتساف اثالثنيثراولاري_خ تناو ادرف



0 

 وئاس بولق ىلرخسو بولقلا ةرمثىل سرغاو بوأقلل ىنبيحو
 سنالاو نجلا ىلرخسمبللا مالسلاو ةالمصلا هيلعد قم مانالا

 تكربتسا كلءسابو ت>فتسا كلمسا,كلةاخ عبجو ةكئاللاو

 تيدتها كرونبو ترشيتسا كمسابو ترختسا كلمسابو
 كتحربو ثيسماو تحيصأ كتمعنب و تينذتسا كلضفبو

 كو رو تحجتسا كحدتبو تحتفتسا كتحتفبو تر

 الو تيحصتسا لسو هيلعهللا لص دم كيبنو كادبغيو تحر
 ب رق دجلاوانال ومالا امد بجأ مظعلا ىلملا هلا ال5 ونالولوح

 نامجأ هب وهلا ىلعود.#ان 0 وهن احب_.هللا لصو نيلأملا

 ىديس نع سلا تاواصلا ع ةحافاةءارقيف( ةدل هاف

 ىارهشلا باهولادبع

 ةيناك اه.دعفبرخأا الا ةالص لك بقع رشع ةيناءددعلاو

 اهم امدبةرشعلاو رشم ةيناهلا يب لصفلا عمنكل تورشمو
 ماك دعب 9 < نيماف ذحو طق ذوعتلاب ىلأيلب ةلهسإ ريغ نم

 ميجرلا قاطيشلا نمضي ذوعأ ( اذه وهو ) ء امدلا ركذي ةثاملا
 يدر ل روكي ادرج ٠ نيدماطلا ّق قوق دم ( نيماعلاب 8 هلادجلا)
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 ضرالا ىحد ىذلا ( م> رثا نم رلا ) نيملاعلابردنع ايض رع

 ميمد ىهو ماظعلا ايحأو ميلكلا ىنوم صقخاو مهلاقالاوب
 لكل ءافش امبيفزاليلج نام“ يبق ميحرلا نحر لأ هسفن ىمسو

 كيرشالوكلااق عزانمهل سدا ىذلا ند دلام وكلام ( مكس

 اهلك اوعلا لبقناكلب فيعمالو ريشءالوريزوالو نيرقالو
 لعىفوعو نيطايشلاو نيطالسلا ميمج نم ىتطاحأ تن أ نيعمجأ

 (دبءن كايا) نيفلتتملا سانجالا ىلع ىتبجوو نيب رقالاو نيدعبالا

 بوتتو بوذلا نمك رف ةسنو ريصقتلاب فرتءنو رارقالاب

 ادد ناو كلكي رشال كدحو تنأ الا هل اال ناد,شنو كيل'

 ىعكب ( نيعتسن كاياو ) مسو هياعهللا ىلص كلوسرو كديع

 ىداهال نيلضلا ىداهاي نيدلاو ايندلا ما وح نم ةجاح لك

 ريغ مو 1 ءثمعأ انيذلاطا 2 مقتل طارصلا اندها ) كريغ

 بلك م وعلا باق ر كلاماب ميللا /) نيلاعلا الو مولع ب وضخلا

 مغلا نم ينحبر نيملاظلا نم تنك ىلا كناحبس تن االا هل اال

 تايغاي رمي نيبو ركملا نع احرفمأب ىنغ جرف نينم وللا .ىجتماب

 كللا يلرخسو رذ-او فاخأ ام ىنجتو ينفك | نيثيذتسال
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 يجننةلوةيا ايْضاخ «بهذذانوتلا اذو ىنثغا ثيخمأب رغذخالا

 هتباحصو نيرهاطلا هلا ىلعو دم اند.س ىلع هللا لص وْنيِمؤملا

 تدر اذا (ةحتافلاناياجو لامءتسا) نيملاملا بر هللدملاو نيعمجا

 ةروسلا أرقتو ناكر بش ىأنمةليالوأ ىف كسفنب لحت كلذ
 تي مث ةد>اوة سس ىنسملاهللاءامسأ ار قتوةرمنيمستو اعسن
 ىنسملا هللا ءامداو نيعستو اينام ةحافلا ارق ةيناثلا ةليالا

 صق:ةامردةبءامسالا يف دي زن و ةحصافلا نم صّقنتا ذكهو نيئرم

 ةحافلا ةءارقؤدي زر درشع ءةسداسلا رشع ةسماخلاةلمالا ىلا

 دارلا م وكلى ةلزل ردا ىلا قمل ةانننالا عوف وةرف

 نرسم الوب هتاك نع قمن اعورا] ىوك هاذ وم ةلكابو

 هارءغخ ةدير+ ل ىخأتلازوكيو ةنسحةروصىف كلاروظإ
 ةلوةرمةئامسةروسلا ا رمت رك ذامدع ةلىللا كلا: ىو كاذل هنتف

 نعالا كلدنج ىلع مجاعضت وةدلاىفةوالتلا نحال الواه دعب ملكت

 لاعفلاهللا نذإبدي راع ك ريض ك.ءانغف تنآك يتأي هنافالبقتس»

 ىلازغلا ماماللا ةوسأللا ( ةروهثملا تايبالا هذهو ) ديرب
 و->و دنيع نم دصقلا - و قزرلا كم ثتكااماذا



 مع(

 ردو ةفلاخم نم نمأتو * اميرس اوجرت يذلاب رفظتو

 رس "يأ اري تامأ اس١ * ابيفزاف باتكحلاةهتامق

 رصع مث رسبظ مث حيصي « تقولك ين اهسرد مزالف

 سعب أ-بعيتت ناعست ىلا * ليل لك برغم لعن كلذك

 رد.و ولعو ةناهم مظعو * هأجحوزع نم تئشام لثت

 رذو هوركع ىث الو * ءىشب ندع للا يتحالو

 ىرسجم ناصقنلا نم ةثداحم * يلايللا هريمت 0 0
 رش لك دناكم نم نماو * ىتاوت جارفاو قيفوتو

 رءاو ىهب ىذل شطب نمو * عاطقناو رقفو رسع نمو

 ورمعو ديز نع كيتغي اع « تأ كاثأ تلعف نا كناف

 لصد لوط ىف ةدعدإتشعو 2 تقو لك ف المدعم ثننذو

 رصع دم كدحو ارهظ ىلت * ءاح مث حيص رعب لادق

 رداو مهفاف امتاششع ىةع * رثعو امرغم دعب لادو

 ثلاثلا ى ايلا
 يس ركلا ةي 1 لك بلاعم

 ينلا ىلع تلزن امل ةي الاهذه نا ملعا اهعفاتمو اهصاوخ ضعب و



0) 

 0 "نم كلم فلا نوعبس همم ل لز َِس هيلع 3

 مالس سلأو د 3 ) 0 ( ىدركلا ة هل 1 0 َْق ةبآ

 ةنألا لؤخد ندم هعمل ةالص سي باع ىسركلاةيا ًارقؤم

 .بمك نب يال ماسو هيباع هللا لص هلال وسر( لاقو )ت وعذأ الا

 يا لاقىلاعث هللا باتك قا مظعا نعى ربخا 4ع هللا ىكر

 رذفملا ايأ ملعلا كنهبل ملسو هيلع هللا ىلص ىنتلا هللاقذىمركلا
 ملسو هياعهللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىذر سابعنبا (نعو)
 كر رزاهللاهف مالسلاة اللصلااميلع ىسموم ليربج ىقل لاق هنا

 هنا كيلا مدقا ىف موللا ةلوةكهةالصلك ردلاق نم لوق:

 تاومساال أ أم فرطد ةفرطو ةظاوةحلو سفن لك ىدب

 ىد نبب.كلمدقا تاكد ام5كماع ف ءيثلكو ضرالاو

 ريظعلا يباب الا رخا ىلا مويلا يللا وهالا هل 1الهلا هلك كلذ
 ةعاس لك ىف هنمهيااده ص, ةعاس نورشعو عبرارابنااو لوللاناف

 قولا مامالا فةصورومصلا ى خفي يت> ةنس> فلا لوميس

 ةهأرق نم نا هيف رك ذو اذيفم افتصم ابمفانمو ابائاّضَف ق'



 هه(

 لاخ عضوه ىف ةعمجا موي نمرسهملا ةالص دعب ةرم ةرشع عينس

 لاقوهلبيجتسا ةلالا كلت يفاعداذاف اهدرعي : ةلاحهءلق ىفذجو

 ريسللا نم هلل .ع>ةىم ةرشعثالثو ةثامئالث اهارقن م ةيف

 ًاوبانن بر> يف ددعلا اذه ىلع موق عحتجاامو هيلع سأق.الام

 متانلانء ناطيشلا ممل بلطم
 ةليللا كل“ ناظيش هب ردي )ا 5 وتلادنءاهارق نمذأىورو

 ىناكو لاق هنعهللا ىذر ةرئ رهىبأ نء( ىراخبلا حيحص يقو)

 تا ىنانأف ناضمر ةاكز ظفح ' ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لوسر ىلا كقءفر ال تلقو هتذخاف ماعطلا ن نارا ني

 ةدحاح ىنو لايع ىلعو جات ىلا لاقف ملسو هيلع هللا لصدقا

 هللا ىلص ىبنلا لاقف تحبصاف هنع تيلخف هتمحرف لاق ةديدش

 ةجاح اكش هللا لوسراي تاقف ةحرابلا كريسا لمفام ملسو هيلع

 هللا ىلسهّللال وس رلاققهلوبس ثيلخو هتتحرف الايغو ةديدش

 مامطلل نم م وثحئءاجفه:دصرفدوءيسو بذاك دق هنا لسو هيلع

 لاعف لس و هيلعهلنا لصد لوسرىلا كتتمفرال تلقو هتذخأف

 هليمس تملخو هت*رف دوعأ ال لايع ىلعو جاتحم ىناف ينعد
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 كريسا لمفام لسوهيلعهقا ىلصهللا لور ىللاقف تحبصأف
 لاقف هليبست يلخوهتمحر فالايعو ةجاح ىلاكش هللا لوس راب تاغ
 هتدصرت ةونيسوتذك دقدنااما ديو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هقال وسرىلا كدءفرال تاقف ماعطلا نم اوثحم لمجف ةثلاثلا

 دوعت مث دوعتال كنامعزت ثالث 3 اذه راسو هواع هللا لح

 اذا لاق ىهام تاقف اه هللا كلفني تاك كءاعا ىنعد لاق

 ىلا وه الا هلا ال هللا ) ىمركلاةبا ارقاف كللشا 0 وأ

 الوظفاحهللا نم كيلعلاز نا هناف ةيبآلا من ىتح ( مويقلا
 ىل لامف تحيصاف هلييس تيلخف معيصت تح ناطيش كب رمي

 تاّقق ةححرايلا كريسا لف أم ملسو هيلع هللا لهما لوو

 يه ام تاقف اهم هللا ينءفني تاك ينماعي هنأ مءزمللا 50

 وهالا هلال ىسركلا ةيا ارق كش 0 تيوا اذا لاق

 لاقذ حيصتهلوق ىلا ثي دملا ةياآلا م ىتح ( مويقلا ىلا

 بوذك وهو قدص دقنا اما لسو ا هلا لوسَو

 ناطيش كلذلاق التاق ةريرهاب اي ثالث نم بطاخم نم لمتف

 هنعهّللا يذ رب وبا ىنا نع هعماجف ىذ.هرتلا هاورو
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 ناطاسلاو ناطءشلا نم نمالل باطم

 رك ذو نوعبسو ةئام ىسركلا ةي ١ فورح نا ملعاو
 نو هاهنا كو لم ًاتفافرحن ونامتوةمب راوةثام|هفو رحنا مهضعج

 ناماىف ناكرارتلا لوأيف اهارق نف رشع ةعبسس اطوصفو ةءلك

 ليالا لوا اهارق نم اذكو ناطلسنلاو ناطيشلا نمىلاءت هللا
 حجئاوجلا ءاضقل بللطعم

 تاوصالا نءاديعب اليقتسمليالافوجيف اهأرق نم 0-3

 يلاعت هللا ذاب ت.ضق ةحاح ىا ىلاعت هللا كانت 1000

 لها ددع وهو 'سثع ةئالثو ةئامالث للا ددع اهأ ارق نمو

 ملسو هيلع للا ىلص دمت م! نم اهباسحو تولاط باعصاو ردب

 تيضق ةرخ آلاو ايئدلا روما نم ةجاحدّللا لأسوهب لسوتو

 يجر كلا مامالا هرا دام ىبتنا ىلع: هللا ذاب

 هركي أم ةاقوو ناسن آلا ظن لطم
 ناطقلا ريسلاوباة الملا ءرك ذامأهم دتمل!صاوحللا نمو

 ىضر شادرمد خميشلا ن .ءىولألا نمدلا مر خيشلا ةفيلخ

 نيتسو ةثام ثال' مرهم نممو لوأف اهأرقنمنا ه دء هلا



 (ةغ)
 هلوعاي مهالا لوقيددملا نم غارفلاذعب وةرملكىف ل.سبي ةرم
 .كتوقو كلو لاوحألا نسحا ىلا يلاح لوح لاوحاالا
 .ملسو هيحصو هل | لعو دم انديس ىلع ةللاىلصو لامعماب ززداي

 تحصوتب رجدقو هركيام ىقوو اظوف#نوكيوناف

 مرخلا نه نير شعلاةليل لمعة سيء وس لك نم ظفحال لطم“

 اهارقينمننأ قطاضلا ضن نع لشا# ايهاوخ نمو

 ليللال وا ءوضولا غايسا دعب روكذلا رهشلا نم نبرشملل ةلي

 وهو ةرم لكى لءسبو ةرمع نيتسو ةئاعالث نيتمكرةالضو

 روك ذا ددعلا نم غارفلادعب م هيتبك و ىلع تاجقلبهلا ليةتسم

 نوممجياممريخوها وحر ةيلذككلاذيفهتتمح ربو هللا لضفب لقأر ذي

 رهشو ةديدج ةليل هذه مبالا لوقي مث ةرم نيعبراو ايناك
 مفرصاو اهيفامريخو اهريخمرللا ىنطعاف ةديدج ةئسو ديدج

 ىوه لاو سفنلارشواهلاث دعو اهتنتفرشو اهيفام رشواهرش ىنع
 سبتقملا اعدلا نمءاشامب متيو ةرم رشع ينثا ميجرلا ناطيشلاو

 ىلع ىلصينادعب تاماسملاو نيماسملا عيب وعبديو ن ًأرقلانم
 اازارم ليلهتلاو .حيبستلاب سفنتيو لنمو هيلعهللا لص ىنلا
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 رسادق هي

 ةرخ ًالاوايثدلا يف ةعفرال لطم

 نم نا ىتفملاذات الا هركذ ام هن وذكل| صاوملا نمو

 افزح نوءبسو ةعب راو ةئام ىهوابفورحددع ىمركلاةلا ارق

 تولقا ابوي الوبقم ناكو ةيورخأو ةيويند ةمظع ةمفر لآث

 انوش ناكذا ودل ووصلوا ججرفو
 رفاسا الغة تاطم

 ةردةرسع عع رفسأل كنها نم هحور> ني>اهارق نمو

 دعا جرفلا ءاعدب اوعدو هتطو ىلا.مجريي نا ىلا هللا هلم

 لامن همسا بايىفءركذ ىتأيسو ءايحالا ىف روكذلا لامتسال
 ارد مخ ١١ مافاعالا نود كت ءلئع ق تطل م مهللا وه وفيطا

 يجنأ هلوق ىلا امضاخ ٠ هذ ذا نونلا اذو ىلاعت هلوق وكعب

 داراوةليةلا ليفة سءوضو لعاب ذورح ددع اهارقنمونيتمؤملا

 ,ىلا صاوألاو داروأالا, ندو هةحاح تيضق دحا دنع ةعافش

 داع موي لك ى ركلاةي ١ ارق ن منا لّضافالا ضفن نءاها ننقل
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 نم كنا مبالالوةن ةرمةرشع ىدحابرذلاو بصلاىئالص

 فوخو* ىث لك نم كنمأبف كم فئاخو يد لك وء ىث لك نم

 كرتن ىرتساو راتعانرذعاو فاغاآ م ىنمأ كنم ٠ءىثلك

 كيلا لصت “دب. الو كارت نيع الف كتاذهب ترتس ىذلا ليخخلا

 ىلع ىلصت مث تارءتالثءاعدلا اذهأر قت ريدق»ىثلك لعكنا
 ملسو ىلص مهلا ةئيصلاهذهم ةرس هلام هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىضرودب ر ام هيحصو هل او دم اديس ص كرابؤ

 مفان مخاولل باطم

 نم مطق عبس دخ ايلف كالذ دارا نم منايا امصاوخ نمو

 ةفيرشلاة/ آلا اهتم ةدحاو لك ىلع ار قيو ضي الا حلما راغص
 دحام هنع هذي هللا ناف مايا "هعيسق يرلا لعالمعتسيو |عبس

 مولا ىف. عزفلا لاوزل بلطم

 ءايشاو اروما همانم ىف رظن ناك هنا مهضءب نعيور

 هيلاكشو فيرصتلا بارا نم خياشلا ضع ىلا ىلآف ةءزهم

 نم هللاب ذوعتف كشارذىلا تينا اذا هل لاقف همانموف هد ام

 تلصو اذا امال يد ركلا ةبا أرقا و اثالث مج رلا ناطيشلا
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 :اثالئاهر ركفم ةءلا يلعلاو هوامهظفح هد قي االو ىلاعت هلوقىلا

 .كعإ ع دحب / لج رلا لمفف لاق هدم م را كاف 3 و

 ههركي كلذ

 هتقول عورصملا ةقافال بلطم

 كاوهتقول قأفا ةرهةرشءىدحا عو سهم سأ رع اهأرق نهو

 قرتعا ةثألا يف ضرأعلا ماقا

 ضراعلا قرأ ىاطم

 .ىذل:ضراعلا قرنا تدوأاذا ضراملا قر اههاوخ نمو
 باتكلا ةمئاف أرقاو تار« عبس ىنولا هنذأ ىف نذاف ناسنالا ىلع
 رئطارخأو ارلك تافاصلاةروسو يسمركلاهن.او نيتذوملاو

 .لومعم برجي اذهوراثلا يفهنأ اكق رحتي هنافقراطلا ةروسو

 ارارم هن

 صخلاو دبكلاو باقلا مجو نم ءافشلل باطم

 ف صخالو دبكلا مجوو اشملاو باقلا مجول ابصاوخ نءو

 أهم رشد:ءلوقي وةلءل| س>اصأهم رشرو تارمثالث رهاط ءانأ

 لك ريب امههيف ث.هللانافاهركذو هتنالفلا ةلعلا نم ءافشلا تيون
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 هفيرشلا هبالا هذه.

 ظفحلل لطم
 ناوم ىف تنك نا كعءم نمو.كلام ظفمل اهصاوخ نمو

 اولمجي : نامه رمأو ضرالا ىلع كلم نموتنا سلجاف فيخم

 ىمركلا ة أ ار كل :أاوةرثادءبياعطخمأ ضعب ىلا مهروبظ

 مظعلا يلعلاوهو امبظفح هدؤيالو اهدعن لومتوت ارم عبس

 ميلعلا ززملا ريدقت كلذاظفحو درامناطي_ش لك نما ظفحو:

 نواظفام.هلاناو ركذلاانل زن نحتان |مجر ناطيش لك نماهانظف>و

 ذغيفح هللا هللا رهو هن وظفحت هفاذ نموه دب نيب نمت ا ,ةعمل

 ن ارقوهلب ظفاحا ميلعأ| سفن لك نال يكو مهياعتن و ميلع

 تاكو ةملع وهالا هلا[ الدننا ىم و.>لةفولو' نافظ وفح حوا ديم

 ظفاحابت ارم ثالث اظفاحأي لوقتو ميظعلا ش رعأأ بر وهو

 يذلا كذنكي انفنك أ ومان: ال يتل كيعب اهسرحا مهللاانظفح

 تاكسا من تارم ثال؛ نيملاءلابرايت ارم ثال هّللايماربال
 ةعيبروا نيلمْتلاةمَآك يلع لخدواهنافاوماك#ث الو كاعم نمو تن ؟

 هللا كيف و كن وذويالوكنو رغب الو كنو ربال مهماف ريضمو



 هنآ

 ديبش ءيث لك ىلع هللاو ةديدع ارارم برجدقو مهنعىلاعت
 رايح واه احلا هاف مال ال ىلطم

 اهنأرقورئاج؟احوارابج ىلع تاخداذا كنا مصاوخ نمو

 ضرالاو تاوعسأاميدبأيمويقاب يحاناهدمإ تاقو كوخ ددنع

 نماهيفاموةعركلاة ب الاوذهن حب كلأسا مارك الا و لالجلااذأي
 قطني ال ىحهنأ سا نسر خو ينع هاقمجلت نا ةميظولا ءامسالا نم

 تمم َكَرشَو كينيع نيب اذه اي د بخ تمصيوا ريخحمال

 كلل لصحي الو كلذ هاف ثياب هلل نافهيلع لخدت مث كيبمدق
 ىلاعت هللانذاب ر رض اهتم.

 ودعلا ررض عقل بالطم

 لصفاررض دحا نم اهئاخ تنك اذا كناابصاوخ نمو

 ةدجسرخا ناكاذاف يسركلا هي او ةحئافلاب نيتمكر ب رخلا دعب
 ىلا تلصو اذاف تارم ثالث دجاس تناو يمركلا هي أ أرقت
 نإ ص ثالث هرركف مظدلا يلعلا وهو |, رظةح ءدبالو هلوخ

 نيب تاح مكنالف نيبو ينيب لح مهللا كتئارق ءانثايف لوقتو

 لاين ادب نع عابسلا تخلبا 5 ىنم هاف "م أو ضرالاو ءامسلا
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 .نرمأت كنافاهفي ريشلا ءاسمسالا هذه قح مالسسلا هيلع
 هكايف ماكتيال بح كلذع هاف ىلاعت هللا مجايو هريش نم

 ريالا

 دينع راج لك نم نمالل بلطم

 ناكم ىف تنك اذاديةعرابج لك نم نمالل اهصاوخ نمو

 ٌ رقاو ةرمة رشع ىدحااهأ رقافمه نشا موق نيب واف.

 يفتك او مانال ىتلا كنيعب ينسرحا مرللا وهو ءاعدلا اذهأه دعب,

 تنأوكله ال ىحىلع كتردقب ىلرفغاوماربالىذلا كفنكب
 هللاالا هل !ال اهماب هللارك ذب تاليسا هللا نا زخ يف اةيمأ ىئاجر
 رون هللامسابهللبالا ةوقالو لوحالاهؤارسدق'لوس رد اهروس

 ىلع رولا راداكرودتاةيلع يسركلا هيب او رو رعد هللابو

 نذايحابصلاىلاءا.شعلا نم حاتهمالولفقا للسيل لوسرلا نمت
 ىلغلا هللا الا ةوقالو لحال فلاب حا ءصالا قلاف حاتفلا كاملا

 هكتبيه نمتك د.ك د نو باودلا كامسا ةزمل تاذ ىذلا تنأ مهللا

 .كللاو خ ذابلا كلملاو خماشلا اطل لا كل مما وشلا لادملا

 زمل داقئاؤ ءانمئلاب تيدر توربطاو ةزملاو توكحللاو
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 فتوبرقملا ةكئالملا كنم تاجوو تاقولخملا ميج كاتءظع

 ىملا نيرخ لاو نييلوالا بر نوببوركلاو نويناحورلاو
 كناةمر رظن ىلارظنتو ىناعرتو نسر و ىبظفحم نا كلا أ

 تاخدو هللا ىط تاكوتو ابيل ادعإ نعت فخ نيمحارلا محرا

 ىقنولا ةورعلاب تككسمتساو هللا ٍءادرب ثيدرتو هللا فتكىف

 وهلب ٠ طيح مهئارو نم كار اع مد هللاو ال ماصمنال

 ظوبحح وليف ديجم نارق

 لاو ةيضف هل تناك وا ءىشثب مهل نم ىغبني امم ةدئاف

 لوع مثلوخدلا لبق قدصتي نا ىلا تيب لوخد ىلا رم الا

 تمحو كيحىفاناةيوتلا باحصاأي مات هجوتو باق روضحي

 تييفةعاججوادحاو مرنم ناك اعرف ىتيضخضقا ولمهالف ع رظن

 لوةيو لخدي م همحر اب هتيشاح ميمجو ىلاولا هيلع نوفطميف ىلاولا
 نمو انالوءو انبوو انرصانو انيلو تنا مبللا باق روضمب
 هنا ليختي مث نيع ةفرط اتسفنا يللا انت ال ءوسلا كدييع

 ينارمشلاءدافا مهلارظان وهو لجو زع للا يدي نيب ماصتخالاو
 ىنمملاب هت ذخادقودب هللا اتقن دوبملا باتتكىف



00 
 هذه يهوءابطالاهنع ت تزدع ىذلا ءادلل ةدئاف

 طن علرا هلوح بيلصو 3 طخ قوف طخمتن : ااه ىنحخ

 طمم ميما ,ةوف عبس فره « اهذدع اذا تازمهو

 طسولاةيس ميم مثواو مث ه اهدمب داس مث ءاه مع

 طاغلا كاناو سفنلا ظةحاف ه اهردق ميظع ماما كلت

 طخدسو ءالبوءادزإك ىرم < ام اقح  ىغغتشب

 ماوه ضوء و ءءء 3 دج ههه هه اهم روض ةذهو

 دلولا امياحرخأ.ديدج ءانا ىف ستكنر لمح مضول ةدئاف

 كامج يذلا هللا ةردّقب جرخأأ اين دلا هذه ةمسىلا ةقيدم نب نم
 ليج ىلع نارقلا اذهانازلا ول مولعم ودق يلا نيكم رارق ىف

 نينءؤالا ةحرو ءافشوهامنارقلا نم لزننو ةروسلا رخا ىلا

 حودبص ب ر خ16 ابهجو طشرو ءاسفنلا هن رشلو ءاع يحعو

 يورو جيم ىلع ىررشلا كلا ةيشاح يف هتدجو اذك

 سابع نبا ن:فامحالا ةروسر ةحأه ريسفت يف يلع ءكا_طختا

 هلا !ال ميحرلآنمجرلا هللا مد يب وسو ارسم بكت

 قست امدالودأ رلل لع رسعاذالةامونعهلا يضر الا
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 بر 9 الان رو تاومسلاٍب رهن | ثاحمس ميركلا يكملا

 مهناكا هاجموا ةيشعالاا ومباومل هامور مون مهماك ميظعلا شرملا'

 كالهب ل بف غالب أمم نم ةعاسإلا اوئباي مل نو دعونام لورب مز:
 ناورحلاةايجى ىريمدلا لقئاذكو يبمنانومسافلا موقلاالا

 كراب مولا لوهيؤ لامعالا مدي قةيمستلا تحاسا ةدئاق-

 ميلظفاا ر دلا نم هأنراثلا باذع انقو انتقزر اميفانا'

 ةبوحطلا قؤرب مج ن نمحرلا هللا مسب ر د رثكاع نم ةدئاف

 0 نبا هللاذنع م نعود ىلةلاملانلاو ىولملا ماع الا نيملاعلا لددع

 ءأمب رالا مصيلخ ةجاحهلتن اك نع امنيئعهللا يصر باطخلا نا

 قدصتقةمججا ىلا عادو ربطت ةعججلا موي ناكاذا:ةمجاو سمخلاو.

 وبف رثكاموكلذ قوذ ىلا فيغرلا نيبامت ردك وأ تاقةقدص-
 هللا مسب كامسإب الأب أ ىلاموالا لاق ةمدللا ىلص اذاف لضفأ
 ةداهتلا وسيغلا ماعمويقلا لا وهالا هلا ال ىذلا ىيحرلا .ى لا

 ميحرلا نمحرلا هللا منيب كساب كلأسأو ميحرا نمحرلا وه

 هتءظع تآلم ىذلا. مون الو نس هذ_خأت ال ىذلا

 ميح رلا نم رلا هللا وسب كامسأب كلأسأ دصض رالاؤ تاومسلا
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 تتدشخو باقرلاهل تمءضخو هوجولا تاءووهالاهلاال ىذلا

 لع يلصت ناز ويعلا همم تفرزو بولذغلا هنم تلج وو راصد الاولا

 تلو ناكوا ذكوا ذك ىهو ىتءاح ىنيطع# ناو دمت انديس

 .هأ مهأب' حتسيف ضعل ىلع مهضعب وءديف ٌمءابغس اهوماعتال
 هللا همح و ىعفاولل ميظنلا ردلا نم

 : يملا ناملاىبأع جسم تلخد ئزارلا متاح وبا ظن 1لاقةدئاف

 وبا ىلأ جرخف ي يجخلا ىنتذ خاف ىراحبلا خيش ىناغاصلامفان نم

 . دج سم اب هيف تنك يذلا لزم ل_خدوهلزنمنم روكذملا نامملا

 . .تاقف كتمقاي لاق ىبءاجف ى . حا! هنذخأ هل !ولاقق ىنع ل[ ف

 ل دال ىراتال 0 _ب.نألاقف ناميلابأي تمنح

 1 00 5 ب ةكف هفرعأ ال ىبافوهامودل

 لام 3 | 3 ةروصلا هده هقرو ف 2 5 هيا 6 ملأ ه0 كقاو . ل

 2 ماقاملف ىءار تح اهتلمجن
 مى“: سينج | )1 0
 9 دلش# يي مف اذاقاريفترظنفأ ,مدخع
 000 اج بروتكللا اذه
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 مث ىنع اهباهذ نم عرس ناك امف ينزللرلا ماح وبأ لاق

 اهظفحا لاقف هيفاطؤ تاقف كلاح فيك لاذ ناميلاو أ ءاين

 ميظنلاردلانم ىهتتا ىلامثهللا ءاشنا ةمفان الإ سائلا لصوح
 ناسنالاذخأو هنأ يمحالهب رجملادئأ وغلا نم ىف ا نع ةدئاف

 ىلوالا لع بت:كيو لالا اهزشق نم تاروشمتازول ثالث"
 ءئعدنع م فلكاس ةلشلاثلا ىلعو فكلسةيناثللىلعو فاسم

 دنع هيناثلا لكأ الاو تلاز نق يلوالا ضيرملا لأي ىلا
 اذك انلام' اهكيحع دنع ةئلاثلاكأ الاو تلازنا# ايناث ابئيبع

 هيناثاارهظ ىلعو ةاعنن ىل ألا ةزوللا ربظ ىلع ناكلا عضي رج
 امنءو زييمتلا لجنال طبق ثالث ةئلاثلا ربظ ىلعو .نيتطقت“

 ارا ص حدصق هنب وجو هلأ ُق َى اواو ىناحا”نطمب هنيذاف أم

 اذكهةمطتم ةرحأ سنوي رم ةقروو نتتكك نا ةديدعح

 ةحيحصةربزك ةيعرش دخلا امم «لمجمم (س نو ىر سا

 هيقرملاوحت تحته سأر ىلع ضيرملا ابمضيو ثوبكذملا نم ةمطتوح
 بتكسيع لسع وامنبب شيله سأورعشب ةقصالم نوكد ث يح
 هلل: الا هلال ى رخأيف وتراتتسانتران هقاالا هلال ىرخ ًاةقرك#



 ةحلا

 .تراغيجلا تزاغدقاالا هلال ئرخأ قوتراد ششرخلا لوح

 .ىدعنا عمتويكنع ةنلق الاب بور لاداعي رئارخمتو

 هيطيكلا مذهب وب قات ةيناقلابمئمؤي لو اهحيمص هرب زكه بحر شع
 للاعت هللا نذأب ربو. مون تلاثةئلاثلاب اذلكو

 ”ةكسبلا تنك نم نا نيملاصلا ْضْنِب نع ىورو ديف
 هفيظع ةَييه هللأ هأ-ك هعم ابلمخو ٌةرم 9 رشعو ةسمح و ةئامبس

 مكللَو تب رجلاق ىلامت هللا نذاب ءوسب هلاشي نأ دحا ردي الو

 هق دحلاو سدو

 - يلع رطنفتو سيلا موب مود هكا ةيبوالامصاوخ نمو

 :نءرشعو ىدحاوةئام اهارقاف برغل تيل ضاذاف.زقلاو سبب زلا
 ؛ مونلاكيلع ياغي ىتح ددع' ريغنم كمون دنع اهارقا مث ةرص

 :اهيتكاو روك ذلاددملاابل: ١ وبلا لصف ةمملا عنزي تحبصا اذاف

 الا اوما وا لج ابان ام وهالا هل 1ال ىذلا هللاوف ابلمحاو

 اه"ارب ند: لكو اطاطق اهجو بم ا زع نمانلا" قيعا ى.راصو

 :ةيضو ..قلخلا ب ب وأق ف هبحذللا نئقلاو هعبطب "هلآ لامو: :ةيحأ

 ةبنباتكو ١ ىَغ و لانا :خرلا - اس -:ناذكمأ ع امج
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 ىبريدلا تاير نم ه) ابتبيهب ىرخا ةقيرط ةلصتتم
 مايالاو 1 يف ةدرعسلا مايالإ مهطعل ر ؟ذ دق ةدئاف

 تيلا اذهيف هسيلا

 لمألا دضب لايل دوت لبف كاوه يعرب كبع
 هلوا نم تيبلا اذه ن نبافرج ربشلا نم موي لكل ْذِخَف

 اب ويال لباقلا قرحلا تدجونأف بيترتلا لج هرخ : ىلا

 اطوةنمىاايجسم فرحا ناكن اوديعس مويلاف طوةنمريغ ىأ

 ثلاثلاو .سماخلاو ثلاثلا فرحا ةعبسكلذو سحن مويلاف

 نورشملاو عبارلاو نورشعلاو ىدحالاو رشع سداسلاو شع

 نيريف ىغيشيالف رودب ال عيرا مد: اذكو نورشملاوسماكللاو

 ,سدايالو رجشلا سرغيالو ركب رف الور فس ءارش :الو عيب

 ريذص اهيفىدتبي ناك كلذ وجالو اههذ ينيي.الو ديدملا بوثلا
 ةيجو هلا مرك يلعن م. ىور اذك ةعانص

 انور> ميحرلا نمحرلا هللامسي بتكيي ب باقلا مجول مدر

 هل مد يس نوف شوومن ل تيضرو اذاو ةقرغم
 هيخحصو هلآ ىلعو دج انديس ىلع هلا ىلصو ص بي 4 هط هيه
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 هب راش فشا مهللا ددددددذ. ص ص ص ص ص صصص لس و

 ىلعمأيا ةثالث ىقسيو هامب ىحميو ءانا ىف كلذ بتكرو ءالا اذه

 هذهاهبتلقن ىتإ!هخسنلا شماهباذك ها حيحص برج نيرا
 ها قفوملا هللاو هخسنلا

 ةحاف تيمسو ةبكلا ةحانلا نا ىلع ءاململا مجا. ةذئاق
 هل تئرقءأ ىه مالسلاه يلع هلوقل ةيجنلاو اهم نارقلل حانتفال
 فاقلإبةيفاولا سنو ف صنت الوتايا عبس اهمال ءافلاب ةيقاولاو

 ابنالليقو ةمكرلادعب ةعك رلا ىف ينثت ا ال ليق ىناثلا عبسلاو
 اهفصن وءاعدا ليلو" ال ليقو ةثيدلابةكع ةرص نيس 2 1

 ةاووتلاا رق امناكف ةحافلاأ رق نم ملو هيلع هللا ىلصهنعو ءانثا

 لك نم ءافش باتكلا ةحتاف لاق ناقرفلاو روزلاو ليجالاو

 ل اور لاق تلاقاونع هللا ىع رةشئاغ نع هيو ميظذلا ردلا .٠ نمعأ م

 .تازم عبرا نيلاعلاب رهللدجلا لاق نق نب# ملسو هيلع هللا لصالا
 هللا نأ هتوض مهسإلالا ثيح ند كلم هادان ةسماللا ف اهات م

 ,ناويردلعلا وةالصلادياعلاقؤ تءشامدلأساف كيلع ليقادق

 .هنع هللا يمت صالخالا ةروسؤ .هل 3 دخلا ةروس ًارقوهلزنم
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 هب ىف ريخ ىقلو ردفلل

 ( رثأ سايق باب )
 رجشلا ٍِطهلاهلرنأ ىذلا مسالاب ؟ياع تمسقأ هيلع أرمي

 تتبناف ضرالا ىلعو تءفئراف تاومسلالعوت رضخاف ءاممللا

 مسالايوتنراناف سمشلا لعو ملظان ليث مون [اقرمقلا لعو
 اةرعشرملاجشرواملغتم ىدامف لبا ىلع ىمومهب ىجان ىذا
 امق سقاربم سفاسلم ايهارشأيها ارفتم ضرالا تجامو.

 حوف نوديم كيا نورططمىديسإب مظل قابشاتل ا سرشعم-
 هورهةف ضرالا نمدب ناكناقىدي نيب ىذلاربالا )د هىلعا ولربأ
 هللا نم ناك ناو هولوطف ةرظنلاو أن يعلاو سفنلا نمهب ناكناو-
 ىلا ةزمه لكل ليو قف صةيالو ديزببال لاح ىلعء يش لكخ
 هظفح فلؤاليلا هدافا سيقت من انالث دممدمجىفم ركل واغرخأ

 اهنذ تبتك ىتلاة>سنلا شاه ةتدجوأ اذك ها هللا:
 (ةدئظ)

 هتمبرشوءام اهاعو فيظن هات أىف ةحاقاا ستبك نم

 هأ هنايسن لا.
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 .نيمب رأ ة< اهلا زق نمهنعهللا يضر قداصلار فعج نع(ةدئاف)
 هللا نذاب هعدن مومحإ هجو هب شرو ءام حدق ىلع ةرع

 .بوبتءوهو ءافختسالا ءاعدد لاق ءاعداذه (ةدثاف )

 روتب ثبجتحا اذه وهومب هللاانءفت قئفيعلا ب اهولا ديعىديسل

 لماشلا ىوقلاهللا نصح تنصختو لماكللا مدنقلا هللا هجو

 هه سم أ ىلع ايلاغايمبالا لئاقلا ةفيسودللا بسب ىلع شب نمت مرو

 ,ناطيشلا نيب و ينيب ل>هبلقؤ ءرا| نيب الئ احايؤ هملخ قوف اعاقأيو
 ىنعفك م بالا نيمججأ كتل نم.هبانل ةفاطال نم نيبو هغرتو
 .ينيب لمجاو مهمولق ىلع طبراؤ مبلجر أو مهيدب أل لغأر مهنتسلا

 .كم ادنجوكنوقنماباجحو كتتمظعرون نم أدس وهمديو
 رارشالا راصب أنيع شغ مبللا ارابق ردتميح كنا كناطاس

 بل :راصب الاب هذ 43 ةرباتسداكي# راصاايىلاب أاليتحةدلظلا و

 مح ضصعيبك راصب الا ىلوال ةربمل كلذ يفزا.راهنلاو ليلا هللا
 انطايبانش رالا ابن هطاتخافءامسلا نمانل زاءأك قسءمح

 وه ةدابشلإو نيخلا ملاغوهالا هل | الىذلا هللا وهجحايرلاهورذ#

 نملاظالامنيدظاكر جانملا ىدا ب ولقلاةفزالا موب ميحرلا نمحرلأ
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 ناب سقأ الذ ترضحأام سفن تدلع عل عيفشالو غبح نم
 :نارتلاو صرسفنت اذا سبصلاو سعسعاذا ليالاوس ةكلارا وملا
 «مددعدوجوؤلا ت هاش قاقشوةزغىاو رفك نيرذلا لب رك ذل يذ

 ؛مهريخ تاج بولقلا تاجوونسلاالا تاكوؤاصب الات ”ريمو

 .موهاوفا ىلع ناماس ماخوبمادقأ ت م مهرشر رمهنيعأنإ

 ىهواللا مكيف كيسف نحن وطني الونوز صبي الو زوعمسرال

 .نيلباصلاىلوتيوهو باتكلا ل زن ىذلاهلل ىلوذا يلعلاعيمسا
 لبالمي ظملاشرعلا ب روهو تلك و هيلع وهالا هلا !ال هللا ىسح

 .ىتحت نمو يقوف نم ىنظفحا مهللا ظوفح حوا ىف ديمي ارقوه

 نم يلك نمز ىنطان نعو ىرهاظ نءويلاش نع وىنيع نعو

 :ىلع مالسو ؟ هللااي كنييو ىنيب لوحيام نيبو ىنبي لحو ىغعي
 :اتحيش همس دقو هللا دمحم م نيملاعلا هق دمجباو نيلسرأل

 ما ةب ىتزاجأو
 :ةرمنيعبس حرشملاًأ رقت نا هو قزرلا بلل ( ةدئاف:)

 .ميركايل وقت مث ماين سانلاو لولا فوجيف ةرمنيمستو نين او

 قرم فلا لسو هيلع ةللا يص ئنلا ىاعياصت و ةرم فلآ ميحراي



 اذهل

 .هنتأ كلذ لمف نف ىنسملاامساباوعدنو نيشكر ىلصن كلذدعب مث
 هأ ةليلذةرغامايندلا

 اهنأ لبق ميحرو ميركلامتسا تايب أ ةرشع هذه ةدئاف
 :اميحريب وبلا دحأ خيشللا+أ ليقو ىلا زخلا دماح ىلأ خيشلا

 هذه يه هللا

 نسحلاو هدبعب فننطالا وبف * ابلكقثالخلا قاخىذلاب قا
 نمؤمادبعتتك نا رسيمو © عسوموهفقززلا قيض شخئالا
 نكمتاملاملارومالا نمو © ةداعسو ةحاز سلطت تكن:

 نام ماظملا هللا كلذنيف "د هلالج لج هللا مضأو كيلمخ

 ندب اطيل هاف ىلا ملا ل

 نيعالا كنع مانت نيحليآلاب ه ةزؤلخ قا رهاظ فلآ هارق:
 ىسحالا ليبسلل وهف هتمدق © السم ىنلا ىلع ةال- ملل م

 نءؤلا ىقتلا هن رستام كل ه اريخ كماتم يفتنأ كيناي
 نزحنال اهدنيو راسيلا رس ٠ اه ىطعت ةراشا كيلل ىقلب.

 ن:«اثدئادشلاوةرصلانمو «مبلك كر ضم لهادمسانوكتو

 بتلك ع نم عداوملف دباب و تمي



0) 

 .مأ همجضم دنع ًارقنم مالسلاو ةالصلا هيلعلاق ةدناف

 رشم رخاونيتسحلا هلوقهملا ؟برزاو ىمركلا ةبآو نارقلا
 .هناظفحم نيكلام هب هللا لكو نيئذودملاو صالخالا ةروسو

 ثني ءامسأ نعو أر فغ تامزاف حاصب ىتح ءوس لك نم

 "7 39 يام دعب هممنلا مويأرق نمتلات امهنعيلا يضر 18

 ا اميس اميس نينذومملاو دحأهللا وهلاقو نارقلاءأ

 .هللا لوسرلاقو ىرخالا ةعجاىلا هدلووهلهاو هائيدو هئد هل

 هر صلإ يف فمض نه قدشتس نأ دارا نم ملسو هيل عدّل ىلص

 هيناعلاهلمأن هيلع مغذافةليالوأ لال ملا لمأ يلف باصأ يروا

 ”ةيؤر دعب هنيع لع هيك حس ه ارآاذاق هئلاثلا ةلم أت هيلع مغزاف

 نمو ابلوأ ىف لمسبي تارمرشع باتكلا أ ارقتو لالبلا

 برا ل_هياوتارم ثال دحأ هللا وهلق 0 9 *اهرخآ ىف

 ملل يفاشلا تنأ فشوبالا يرصب ىوق تارمسمخ براي
 ردلا نم ها قاعملا تنأ فاع مبلل يفاكلا.تنأ فكحصأ

 ميسظنلا
 .نمذخ أن م مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لآق ..,ثيدح
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 ةرسم نيغبس ى“ ءركلاهيآ. .وباتكلا هاف هيلغأرقو رطل اع

 ينفت ” ىذلاو ةرمنيعبسنيت ذوعأاوةرم نيعيضدجأهللاَو وهلقو-

 كلذ ب رش نمنأ ىربخأ أو ىنءاجمالسلاهيلع لو ريع نأ هديب

 نع عسفدي ىلاعتوهناحبسةللا اق ةادفلابةيلاوتم مايأةعبس ءامل

 هنم ةيفاميو هدسج ى ءاد لك ءاملا اذه نم برش ىذلا'

 ميظذاا ردلا يبتتنا هئاضعأ ميج و هيظعو .ةقورع نم هج_كو

 ةحنافأ رقت أ يبني نأ هيفركحذونأ رقلا صاوخ ىف يفايلل.

 هن« ها بياجعلان م هناف تارم ينس ةماجألا دنع باتكلا“

 ةخسنلا هذه اهنم تلقت يتلا ةخسنلا شم اهئاذكح
 مها جزا بولقلا فيلأتو ةبحال ةحئافلا صاوخ نم

 افرح ذخات نأب ذةشفمطعانهو ةيرانلا فرح الاي بولا:

 فرحالابءدبلا نوكي نادبالو اذكهو همسا نم متةييرانلا نم
 كلذزو كيو اهنم فورحلا رخا نوكي ناياوم ملئاو ةيرانلا

 ركذ نابل ةوضح هقرو لك ف مضل 3 هقرو نإرشعو ىدجا

 نأ ىلا ةمتافلا اهيلع رقت ورانا ىلع اهءضاوزاجلا حافت هاو
 ءاضم ةيرانلا ماهخ أ واكوت كلذ دنع لوةئوزاخدلا مطقنإ



 (ا/ؤ)

 آم قح هبلة يفنالف ةيعوا ىدومو ىتبحمءاقلاو ةنالف. نم ىتجاح-
 دارملا لا لصتداقتعالا نسحب و حصو كلذ ب رج دقو يلع هنولت

 دمحأ خيشلاوهو نيلاصلا ضب نعيوزاماهصا زخ نمو
 لوقلاعاوتا نب وخا وان يجوز ني حاص.نا ةارآ نملاقهنا داد 3

 بجوتسا دقن نيتنثا نبتب ماا نم لهو هيلعللا ىلض ىنتل
 ءىنثودروءاموزارفعز. شاطر قىفةحنافلا يتك.اف ديبش رجا

 بتاكلاز وكي ونابلو دوءيهباتكلا لاا ىفرخبتيو كلسملا ن
 نمحرلا هللا مسرب رشغال عد رلااذه لعهاتكلا» وكتو# ا

 ةءاطاذكوا اذكملاذك واذك دمحم نيملاملاب رهدما مح را

 ةعاط خلا نالف محرب محرل' نمحلا ةعير مثلا باتنكلا ةحافل وهن

 خلا 000 نيدلام وبكلام ةعب رشلاباتكلا ةحناشاوهلل

 نالف دبع دمعناقلابا ةمفشوة رو ةفأ ًاروةيدوبع خلاهنلا هعاط

 ىلاعت هللاب الف نامتسبا نيمتسن كلاياو ةميرشلاىلا ةعاطنالفلا

 هلاعواطم نوكيل هنالف نبا نالفىلع ةغيرشلا باتكلا ةحافب و
 ائدها ةميرشلا ىلاهت ةءاطلامفالاو لازتفالا ىف هتدارا تخو

 ةنالف نبان الغل ةنالف نبنالف ماتتساو ىدتهإ ميقا طارصلا



 )م

 «تمعنا نيذللاطا رصةمي رشلاىاهعاطهلوق عامسو هبحوهماقتسا
 ىلا ةعاطموربو نالفهنم باطيام ميمحخلا نأ نالف معنا هيلع

 .نيلاضللال ومويلعب وضخ أاريغةفاوردوموهمغشوةيحمةميرشلا

 .نممهر ودصقامانعزت ونيما خاادع أط نالنةيحم ىف زن القل مف

 اذاف هب الاتفلاام اعيجضرالا فام تقفناؤل نيلب اتم يلا لع

 هبوتكلاهقرولاطسوىفاهز رغاوة هور ةراذخفهن'ةكلا تامك

 .لصحم بولطملا ىتلا ةمجلا نمحبرلا هيف بهن ناكميف اهقلعو
 .هتايرحف ىف ردلاىف هميمجدافأ مأ حصن برجدقودوصقلا

 .ىلابسنيام وهو ىناحورإ باتكللا اذه حيحم:ىلعفقو
 كح ناوضرلاو ةمحرلا بيب ش هياء ىلازنلا مامالا مالسالا ةجح
 .نيمآ هب و ,ءىلاعت هللا رتس فماأتلا ورشنلاب نيع اتلادحات راقنمداؤف




